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БиХ		

Босна и Херцеговина

ЕК			

Европска Комисија

ECRAN

Регионална мрежа за животна средина и клима

ETCWs

Мерки за ерозија и уредување на поројни водотеци

ЕУ			

Европска Унија

EУ РДВ

ЕУ Рамковна Директива за Води

ЕУРД		

Регулатива за дрвни сортименти на ЕУ

ФБиХ		

Федерација Босна и Херцеговина

БДП		

Бруто домашен производ

IPA		

Инструмент за предпристапна помош на ЕУ

IPARD		

Инструмент за предпристапна помош за рурален развој на ЕУ

НДШП

Не-дрвни шумски производи

НП 		

Нема податоци

ДП 		

Директива за поплаци (FD)

ИУВР 		

Интегрирано управување со водни ресурси
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ПРЕДГОВОР

И ПРИЗНАНИЈА

Нашата животна средина обезбедува добра, функции и услуги од кои зависи човечката благосостојба
и квалитетот на животот. Ова е особено важно во руралните средини, каде што населението директно
зависи од користењето на природните ресурси како главен извор на приходи и вработување.
Почвата, водата, шумите и биолошката разновидност се најзначајни средства за економски прогрес
и развој. Долгиот и тежок транзициски период на земјите од ЈИЕ, различните визии за политики
и развојните патишта доведоа до неодржлива употреба и деградација на природните ресурси на
регионот, што истовремено го ограничува растот на руралните заедници и на земјите.
Интензивните и несоодветни техники на земјоделско производство, неодржливото стопанисување
со шумите, претераното пасење и бесправната сеча, доведоа до зголемена ерозија на почвата,
почести поројни поплави и сериозни еколошки проблеми кои последователно ги намалија еколошките
услуги и заштитните функции.
Меѓу-секторската соработка помеѓу органите одговорни за земјоделството, руралниот развој и
животната средина е голем предизвик во поглед на итната потреба за акција, со оглед на тоа дека
интегрираниот развој на политики и планирање, како и инвестициските механизми се уште се ретки.
Ситуацијата е влошена со постојано зголемување на побарување за природни ресурси, ефектите од
климатските промени, како и миграцијата од руралните средини во ЈИЕ.
Дивергенциите помеѓу користењето и зачувувањето на природните ресурси бараат интегриран
пристап и меѓусекторска координација помеѓу институциите одговорни за земјоделството,
руралниот развој и животната средина, како и процесите со повеќе засегнати страни на сите
нивоа на управување. Процесот на пристапување во ЕУ обезбедува заедничка рамка за сите земји
во регионот и нуди импулс за хармонизација и координација на регионалната политика, како и
применета прекугранична соработка.
Во овој контекст, Постојаната работна група за регионален рурален развој во Југоисточна Европа
(SWG) заедно со Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH го започна овој
регионален пристап за проценка за да обезбеди препораки за политики базирани на докази на
земјите, регионот и меѓународните развојни партнери. Регионалната проценка е реализирана во
рамките на проектот SWG-GIZ "Рурален развој преку интегрирано управување со шумите и водните
ресурси во Југоисточна Европа" (LEIWW) во име на Германската соработка.
По тој повод, SWG и GIZ би сакале да ги изразат своите пофалби и признанија до министерствата
за земјоделство, рурален развој и животна средина од регионот на ЈИЕ, до Советот за регионална
соработка (RCC), како и на сите учесници, на Шумарскиот Факултет од Белград, Универзитетот за
природни ресурси и биолошки науки (BOKU) Виена. Исто така, би сакале да ги прошириме нашите
признанија и до техничкиот советник на GIZ, г-ѓа Елена Гаврилова и менаџерот на Проектот од SWG,
г-ѓа Дори Павлоска Ѓорѓиеска, за нивните координативни улоги во процесот, како и за г. Оливер Поп
Арсов за неговата техничка помош.
Во име на Секретаријатот на SWG				
Во име на GIZ LEIWW
г. Бобан Илиќ							г. Бенјамин Мор
Генерален Секретар						Тим лидер

10

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

ДЕЛ A:

РЕГИОНАЛНИ
АСПЕКТИ
РЕЛЕВАНТНИ ЗА ШУМСКИТЕ,
ПОЧВЕНИТЕ И ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
ВО ЈИЕ
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ПОГЛАВЈЕ А1

Клучни прашања во врска со
управувањето на природните ресурси
Природните ресурси се едни од клучните средства во земјите / териториите на ЈИЕ. Евидентно е
дека шумските екосистеми, слатководните екосистеми и земјоделското земјиште играат доминантна
улога во нивниот пејзаж и модел на ресурси. Како акумулација за биодиверзитет и создавање на
почва за време и по леденото доба, ЈИЕ покажува посебно богатство и се појавува како една од
жешките точки за биодиверзитет во Европа.
Регионот претрпе големи политички и општествени промени во последниве децении. По распадот
на Југославија, националните системи се развија на различни начини, додека сите земји / територии
во регионот, вклучувајќи ја и Албанија, мораа да се соочат со новите предизвици. Она што целосно
се промени е посилна поврзаност со глобализираниот свет, со глобалните проблеми како што се
климатските промени и силната врска со европските активности, особено во однос на Европската
унија (ЕУ). Земјите од ЈИЕ се во разни фази на преговори и соработка за членството во ЕУ, сите
имаат заедничко дека ЕУ претставува главен партнер и пазар за природни ресурси и нивните
производи. Од друга страна, јасна поделба може да се види од развивањето на можностите за
искористување на овие ресурси за рурален развој и национална благосостојба. Соочувањето со биоекономијата како водечки двигател на европската идна економска насока, природните ресурси се
ставаат во центарот на вниманието. Ова вклучува: употреба на биомаса за биоенергија и биогорива,
супституција на материјал за не-обновливи материјали, обезбедување и маркетинг на екосистемски
услуги и одржлив пристап кон безбедноста на храната, издржливоста на климата, користењето на
ресурсите и конкурентноста се основен камен темелник на патот.
Меѓу овие различни фази на развој, овде се идентификувани заедничките аспекти за земјите од
Југоисточна Европа во однос на нивните главни материјални (и не-материјални) добра од шумите,
водата и почвата, следејќи го главното разбирање дека управувањето со природни ресурси мора да
испорача интегриран пристап, бидејќи истите се тесно испреплетени.
Пред да одиме повеќе во детали, може да се наведат некои осум главни трендови:
(1) Недоволен развој на секторот базиран на шумите и природните ресурси
Земјите / териториите на ЈИЕ се богати со шумски ресурси, но тие се во голема мера ограничени на
примарно производство, недостаток на развој во секундарните и терциерните економски циклуси.
Ова ги прикажува земјите / територии на ниво на само одржливост и извозници на суровини,
додека создавањето на финални продукти се случува главно надвор од регионот. Инвестициите во
технологијата, инфраструктурата и капацитетите ќе помогнат секторот да ги користи придобивките
од блиску распоредените ресурси и истиот да најде нова позиција во економијата базирана на
природни ресурси.
(2) Неконтролираното користење на земјиштето треба да се регулира
Во генералната слика на користењето на земјиштето доминира напуштање на земјиштето во
руралните средини и зголемување на урбанизацијата, што создава диспропорција помеѓу активното
управување со земјиштето и притисокот врз урбаното и пери-урбаното земјиште. Неконтролираното
населување и градежните активности имаат големо влијание врз губењето на почвата и управувањето
со водите. Од друга страна, оптимално користењето на природните ресурси не може да се изведе
доколку руралните области се намалат.
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(3) Екосистемските услуги имаат голем потенцијал
Земјите / териториите на ЈИЕ имаат големи можности во природните ресурси во однос на
богатството на биодиверзитетот, слатководните системи и пределната убавина. Појасно разбирање
на маркетингот за екосистемските услуги може да послужи како дополнителен 'рбет за руралниот
развој, но бара јасни одговорности, спроведување на претприемништвото и инвестирање во развојот
на здрав систем на стоки од екосистемите и инклузивно поттикнување на услугите.
(4) Бизнис околината треба да се зајакне
Управувањето и користењето на природните ресурси не е клучно прашање. Тоа силно се потпира
на деловните иницијативи, инвестирањето и подобрувањето на производствената и маркетинг
инфраструктурата со цел да се подобри конкурентноста. Важно е овие проблеми да се надминуваат
во согласност со законодавството и политиките на ЕУ за да добијат пристап до важни пазари не
само со суровини, туку и со производи со додадена вредност кои силно се засноваат на искуството
и вештините кои се достапни во регионот. Традицијата во комбинација со модерен поглед мора да
создаде заедничка врска во испораката на високо квалитетни производи од дрво, не-дрвни шумски
производи или услуги кои можат да бидат поврзани со туризмот во руралните средини.
(5) Приватните сопственици на земјиште да бидат активирани
Едно од наследствата на социјалистичкиот систем е фрагментираната сопственост на земјиштето
во регионот. Земјата раздвоена со нејзините сопственици во процесот на приватизација и
реституцијата се главни извори на неконтролирано управување со природните ресурси. Важно е
да се поддржат приватните активности, да помогнат земјиштето да биде привлечно средство, да
промовира одржлив и одговорен начин за користење на земјиштето и да помогне во развојот на
стратегии кои се вклопуваат во иднина и кои ќе го направат управувањето со земјиштето доволно
атрактивно за одржлива визија на руралниот развој.
(6) Отпорноста е интегрален концепт за користење на природните ресурси
Одржливото разбирање на користењето на природните ресурси во светот што се менува треба да
ги почитува и да одговори на регионалните и глобалните трендови. Поттикнувањето на отпорноста
на екосистемите е клучен концепт за ваков подвиг. Ова се однесува на интегрираните стратегии
за адаптација и ублажување на климатските промени, користењето на водата и одржувањето на
продуктивните почви. Ефективната контрола на ерозијата, управувањето со водите, адаптивното
управување со шумите и спречувањето на шумски пожари се меѓу клучните карактеристики во ова
разбирање.
(7) Институционалната рамка има потреба од интегрирана и координирана поддршка
Не е уникатно за земјите / териториите на ЈИЕ дека користењето на природни ресурси е меѓусебно
прашање во кое институционалните структури не успеваат сеопфатно да организираат одржлив
аранжман на работи на база на знаење. Јасно е дека институционалната поставеност на користењето
на природните ресурси мора да ги надмине нејзините административни аранжмани, на кои може
да се дијагностицира централната слабост во регионот. Расфрланите и секторски изолирани
одговорности нема да ги надминат мулти секторските прашања како што се руралниот развој,
управувањето со сливот или обезбедувањето екосистемски услуги. Бидејќи се соочуваат многу
слични проблеми, зајакнувањето на меѓурегионалната соработка и размена, заедно со соработката
со земјите од ЕУ и ЕУ, и програмите може да создадат суштински подобрувања во оваа насока.
(8) Капацитетите и образованието се вредни за инвестирање
Суштинска забелешка е дека образованието и градењето на капацитети се недоволно развиени
во регионот. Експертизата за користење на природни ресурси треба да биде повеќе од прилог во
идните стратегии на земјите. Додека главната образовна и академска инфраструктура е таму, тие
страдаат од недоволно финансирање и бараат поголема регионална и меѓународна соработка.
Проектите финансирани меѓународно треба да создадат поголема вредност за парите и да ги
оправдаат подобро, долготрајни влијанија. Ако градење на капацитетите не е изведено правилно,
постои закана за губење на мозоци од најдобрите умови кои го напуштаат регионот.
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A1.1 Методологија
Главните цели на целосниот извештај беа:
(а) проценка на моменталната состојба и трендовите на природните ресурси, управувањето,
владеењето, вклучувајќи идентификација на недостатоците во националниот контекст;
(б) оценување на националната усогласеност со Легислативата за води на ЕУ, вклучувајќи
идентификација на недостатоците;
(в) споредување на националните резултати за да може да дадат политички насоки; и
(г) идентификување на клучните прашања и предизвици за кои е потребна интервенција на
политиките и формулирање на препораки за политики.
Следеше аналитичкиот пристап врз основа на три функционалности:
•
•
•

скрининг и споредување на природните ресурси, нивното управување и управувањето во
секоја од шесте земји / територии;
оценување на моменталната состојба на усогласеност со регулативите и стратегиите на ЕУ
и
идентификување на недостатоци, клучни прашања и предизвици за кои е потребна
интервенција на политиките

Три сеопфатни прашања го водеа собирањето на податоци:
▶▶ Проценка на моменталната ситуација, трендовите и недостатоците: Каква е состојбата и
трендовите на природните ресурси (овде шума, вода, почва) и нивното управување и
управување во однос на политиките и институциите? Може ли да се идентификуваат
националните и регионалните недостатоци?
▶▶ Сегашна состојба на усогласеност со законодавството на ЕУ: Како во моментов шестте земји
/ територии индивидуално и колективно ги исполнуваат законодавството и стратегиите на
ЕУ во врска со шумите, водата и почвата?
▶▶ Дефинирање на клучни предизвици и препораки за политиката: Кои клучни прашања и
предизвици бараат интервенции на политиките врз основа на анализата?
За да одговорат на прашањата (а) и (б), националните дописници собирале податоци и подготвувале
национални извештаи. Клучните предизвици и препораките за политиките беа извлечени од
анализата и споредбата на сите 6 национални извештаи. Со цел да се избегнат одделни форми
на прибирање на податоци за одговарање на прашањата (а) и (б), беше препорачан пристап на
интегрирано собирање податоци кој ја следи структурата на стратегијата на ЕУ за шумите дополнета
со листа на приоритети идентификувани од рамковната директива за вода. Првите 6 приоритети
именувани во Стратегијата за шуми на ЕУ функционираа како главна хоризонтална референца за
оваа студија и беа користени како заглавија за под-насловите од националните извештаи:
1. Поддршка на руралните и урбаните заедници.
2. Поттикнување на конкурентноста на секторот и одржливост на индустриите базирани на
шуми, био-енергија и пошироката зелена економија.
3. Шуми во клима која се менува.
4. Заштитени шуми и подобрување на екосистемските услуги.
5. Подобрување на базата на знаење.
6. Ново и иновативно шумарство и синџири со додадена вредност.
Дополнително, беше анализирана усогласеноста на шесте земји / територии со ЕУ легислативата
за води, односно борбата против бесправната сеча и имплементацијата на ЕУ регулативата за
дрвни сортименти, фитосанитарните стандарди, стандардите за производи и генетскиот материјал
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и темелите на IPARD, подобрување на пазарната ефикасност и спроведување на стандардите на
заедницата, (ii) спроведување на агро-еколошки мерки, (iii) развој на руралната економија и (iv)
мерки за шумарство на IPARD.
Овој пристап има три предности:
1.

Унапредувањето на напорите за собирање податоци во сите шест земји / територии беше
полесно со една заедничка референтна точка.
2. Евалуација и споредба за тоа како се постигнати целите на политиката на ЕУ за шуми и вода во
6 национални контексти беше поедноставно, бидејќи беа собрани истите типови на податоци.
Меѓусекторските прашања меѓу шумите и водите беа покриени во контекст на екосистемските
услуги.
3. Европската комисија во иднина ја оценува имплементацијата на Стратегијата за шуми на ЕУ за
своите земји-членки и најверојатно ќе ја користи истата или многу слична структура за својот
извештај. Во оваа насока, предвидениот извештај потоа може лесно да се искористи за да се
спореди со активностите на ЕУ во иднина.
Собирањето на податоци беше спроведено по шесте приоритети идентификувани од стратегија за
шумите на ЕУ, но дополнети со важни теми кои недостасуваат.
За прашања поврзани со водата и почвата, беше дизајниран сличен пристап. Треба да се истакнат
меѓусекторските прашања како што е улогата на шумите за обезбедување на вода, како и заштита
од опасности од вода (поплави, ерозија) и опасности од почвата. Согласно Рамковната директива
за вода на ЕУ, беа дефинирани следните приоритети:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Управување со речни сливови
Управување со поплави
Чиста вода и квалитет на вода (бела вода).
Третман на отпадни води и повторна употреба (сива вода)
Недостиг на вода и суши.
Ефекти од климатските промени.

Беше собрана комбинација од квантитативни и квалитативни податоци, заедно со обезбедените
информации за управувањето со ресурсите и воспоставената институционална и политичка рамка.
Целата оваа анализа беше направена за шест земји / територии во форма на национални извештаи,
кои се составен дел на овој извештај. Регионалниот извештај беше синтетизиран врз основа на
податоците собрани во националните извештаи и беше споредбен за да овозможи регионално
валидни премиси.
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ПОГЛАВЈЕ A2

Статус на шуми, почвени и водните
ресурси во ЈИЕ
A2.1 Вовед
Регионалните карактеристики на природните ресурси (шуми, почва, вода) во Југоисточна Европа
(ЈИЕ) се многу различни во просторен и временски контекст. Добри статистички податоци се
основа за правилна анализа и преглед на природните ресурси. Податоците од поединечните земји
/ територии се разликуваат во обемот и квалитетот, затоа директните споредби на податоците и
индикаторите меѓу земјите / териториите на ЈИЕ се често дискутабилни. Ова е прв регионален
преглед на природните ресурси. Резултатите предупредија на тешкотиите при собирање податоци,
како и разликите во карактеристиките и статусот на природните ресурси. Ова поглавје е главно
посветено на презентирање на главните карактеристики на природните ресурси кои се важни за
нивното управување, следење и заштита. И покрај тоа што лошите јавни бази на податоци во регионот
го ограничуваат потенцијалниот обем на такви анализи, сепак тие се корисни во дискусијата за
ориентацијата на политиката за природни ресурси кон интеграција во ЕУ.
Прегледот на земјата се базира на разбирање на политиките за природни ресурси во земјите /
териториите на ЈИЕ, истовремено земајќи ги предвид ограничувањата наметнати со достапноста и
квалитетот на податоците. Поглавјето се фокусира на компаративната анализа на карактеристиките
на природните ресурси во регионот.

A2.2 Статус на шумските ресурси во ЈИЕ
A2.2.1 Шумска површина според режимот за управување и заштита
Вкупната површина опфатена со шуми и шумско земјиште во земјите / териториите на ЈИЕ
е формирана во рамките на Националните инвентари за шумите. Земјите / териториите на ЈИЕ
развија национален инвентар за шумите усогласен со земјите на ЕУ, со исклучок на Македонија.
Површина под шуми по земја / територија е прикажана во Табела 2.1. Податоците прикажани во
Табела 2.1, како и оние дадени на Слика 1, 2 и 3, се од различни години за периодот 2008-2016
(Албанија-2016, БиХ-2012, Косово* - 2012, Црна Гора-2010, Србија-2008 со корекции 2015). Старите
официјални податоци за состојбата со шумските ресурси во Македонија (инвентар на шумите 1979)
се надополнети со податоци од шумското претпријатие „Македонски шуми“. Дадената вредност се
однесува на вкупната површина опфатена со шуми и шумско земјиште. Националните извештаи
обезбедуваат повеќе детали за шумските површини класифицирани по категории (економски шуми,
неекономски шуми, заштитени шуми, шуми за посебни намени, заштитни шуми). Во Македонија,
шумската површина е дефинирана како економска шума. Собирањето на податоци и следењето на
статусот на шумите се распоредени во различни институции во повеќето земји / територии на ЈИЕ.

* Ова назначување не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со UNSC 1244 и Мислењето на МСП за косовската декларација за независност. Во понатамошниот текст "Косово*".

16

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

Табела 2.1 Површини под шуми (Извор: Национални извештаи - Дел B)

Форма на вегетација

Албанија

БиХ

Македонија

Косово*

Србија

Црна Гора

ha
1. Високостеблени шуми

452.240

1.652.400

255.484

73.000

796.000

371.285

2. Нискостеблени шуми

336.815

1.252.200

546.179

408.000

1.456,400

355.840

1+2. Сите шуми

789.055

2.904.600 801.663

481.000

2.252.400

727.125

3. Грмушки

252.336

130.600

18.972

481.000

n/a

-

4. Голини

167.613

187.200

256.802

7.000

92.000

-

3+4. Грмушки и голини

419.949

317.800

275.774

21.540

92.000

-

5. Останати шумски
површини

29.400

9.100

14.459

28.540

382.400

99.657

FAO шуми (1+2+3+5)

1.070.791

3.035.700 835.094

990.540

2.634.800

-

6. Сите шуми и шумско
земјиште

1.238.404

3.231.500

997.540

2.726.800

826.782

1.091.896

Највисок процент, покриен со шума и шумско земјиште од 69%, има Црна Гора, по што следи Босна и
Херцеговина со 63%, додека најнискиот територијален процент опфатен со шуми и шумско земјиште
има Србија 29,1%. Процентот присуство на шумата во однос на вкупната површина на територијата
е даден на слика 2.1.

Слика 2.1 Шумска површина и шумско земјиште во однос на вкупната територија (Извор: Национални извештаи - дел Б).

Анализата на податоци на подрачјата под високостеблени и нискостеблени шуми укажува на
поголем удел на нискостеблени шуми. Поголема површина под нискостеблени шуми има Србија,
Македонија и Косово*. Косово* има највисок процент на нискостеблени шуми во споредба со
високостеблените шуми (високите шуми покриваат само 15% од шумската површина) (Слика 2.2).
Уделот на нискостеблени шума е помал во Албанија и во БиХ, кои имаат речиси исто учество на
високостеблена шума и нискостеблена шума (57: 43%).
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A2.2.2 Дрвна маса, прираст, сечив етат и понори на јаглерод
Нискостеблените шуми се деградирана форма на високите шуми (генеративно потекло), кои се
карактеризираат со многу помал волумен и прираст и послаба сортиментна структура, а со тоа и
помало економско значење во споредба со високите шуми. Покрај тоа, со оглед на производните
карактеристики и животниот век, нискостеблените шуми се карактеризираат со пониска еколошка
ефикасност во однос на количината на асимилација на CO2 и складирање на јаглерод.

Слика 2.2 Удел на високостеблести и нискостеблести шуми (Извор: Национални извештаи - Дел Б).

Според националните извештаи, највисоката просечна вредност на дрвна маса на хектар има Босна
и Херцеговина (201 m3 / ha), Албанија и Србија имаат приближно ист обем на дрвна маса на хектар
(околу 161 m3 / ha), Црна Гора (159,6 m3 / ha), додека најниска вредност е забележана во Македонија
и Косово* (околу 83 m3 / ha) (види слика 2.3).

Слика 2.3 Дрвна маса по земја во ЈИЕ (m3 / ha) (Извор: Национални извештаи - дел Б).

Овие податоци доведуваат до заклучок дека постоечката состојба на шумата со износот на дрво
произведено по единица површина е најдобар во Црна Гора, а најлош во Македонија и Косово*. Овие
податоци треба да се земат предвид во контекст на придонесот на шумарството кон одржливиот
развој на наведените земји / територии од економска и еколошка перспектива.
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Просечните вредности на сечив етат не се обезбедени од страна на сите земји / територии, поради
недостаток на официјални информации. Недостасуваат податоци во врска со количината на
исечена дрвна маса на хектар. Прикажаните податоци имаат вредност која се движи од 385х103 m3
(Албанија) до 5.718х103 m3 (БиХ).
Во повеќето земји / територии на ЈИЕ, нема релевантни податоци за количината на фиксиран
јаглерод. Во Албанија недостасуваат податоци за количината на јаглерод произведен од шумите,
но има предвидена проекција со кој Албанија ќе генерира 22.954 тони CO2 годишно до 2020 година
(со зголемување на шумската површина, намалување на процесот на деградација и подобрување
на квалитетот на водата итн.) која е во подготовка. Босна и Херцеговина имаат само прелиминарни
податоци објавени од FAO FRA во 2010 година, но извештајот не ги специфицира проценетите
вредности. Македонија исто така нема информации за јаглеродот од шуми во Македонија. Според
податоците од националниот извештај, Косово* има јаглероден фонд од 6.142.173 t CO2, Србија
околу 120.2 мил. метрички t C (просек по ha - 53,4 t), додека Црна Гора има 1.253.738,73 t јаглерод
од прираст.

A2.2.3 Типови на шуми и сопственост по режим на управување
Во ЈИЕ доминираат листопадни шуми, со највисоко присуство во Црна Гора и Косово*, каде што
дури 91% и 93% се покриени од листопадни шуми наспроти зимзелени шуми. Вкупниот просечен
процент на листопадни шуми во регионот е исто така висок и изнесува 82%. Најчестите видови во
оваа област се бука и даб, додека буката во Србија е повеќе присутна во државните шуми, додека
дабот е повеќе присутен во приватните шуми. Во Босна и Херцеговина, овој вид е најзастапен во
високите и нискостеблените шуми, како во државните, така и во приватните шуми. Во Македонија
највообичаен вид е даб со 31,3% и бука со 23,6%. Од иглолисните видови, најчести видови се црниот
бор, белиот бор, итн.

Слика 2.4 Структура на сопственост на шуми во регионот (Извор: Национални извештаи - Дел Б)

Според студиите на Европскиот шумски институт (EFI), Schmitthusen, Hirsch et al. (2010), во Европа
околу 49,6% од шумите се во приватна сопственост и околу 50,4% се во државна сопственост.
Во земјите / териториите на ЈИЕ, шумите се претежно во сопственост на државата. Изворите на
податоци за сопственоста на шумското земјиште се разликуваат меѓу земјите / териториите на ЈИЕ
и беа собрани во периодот 2010-2015 година (Албанија-2015, БиХ-2012, Косово*- 2013, Македонија
- 2015, Црна Гора - 2010, Србија - 2015). Највисок процент од шумите во државна сопственост има
Албанија (97%), а најниска Црна Гора (52,3%). Голем процент шуми во државна сопственост имаат
Македонија (89,1%) и Босна и Херцеговина (80,7%) (Слика 2.4).
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A2.2.4 Здравствена сосотојба на шумите и настанати штети
Врз основа на прегледот на штетите предизвикани во шумите на земјите / териториите на ЈИЕ,
може да се заклучи дека најголема закана за шумите во периодот 2011 - 2015 година се направени
од лугето, природните катастрофи и растителните болести. Најголеми штети од растителни болести
имале Црна Гора и Косово*. Инаку, во Косово* вкупно, 14,5% од шумскиот фонд биле погодени од
штети. Во Албанија и во Македонија, најголемата шумска штета била направена од луѓето, додека
во Босна и Херцеговина во претходниот период оштетувањето на шумите било главно предизвикано
од шумски пожари. Во Србија, шумското оштетување било предизвикано како резултат на природни
катастрофи кои се појавуваа првенствено во 2014 година за време на големите поплави, како и
поради мразот и оштетувањето од ветер во шумата.
Табела 2.2 Шумски штети во регионалните земји / територии во последните пет години (Извор: Национални извештаи - дел Б)

Албанија

Босна и
Херцеговина Косово*

Македонија Црна Гора

Вкупно за период 2011 до 2015

Србија

(1,000 m3)

Предизвикана од човек

43.574

531

600

114.157

20.457

95.530

Штета од инсекти

-

252

909

4758

3.979

48.781

Природни катастрофи

-

430

258

26.471

-

1.664.701

-

29

1.119

-

235.868

41.448

Штета од шумски пожари

8.400

1.162

459

35.291

-

105.287

Други

-

-

36.042

-

10.932

4.728

Штета од болести
растенијата

на

A2.3 Статус на водните ресурси во ЈИЕ
Хидрографски, земјите / територии на ЈИЕ припаѓаат на Црното Море (Србија, Косово*, БиХ, Црна
Гора, Македонија) Јадранското Море (БИХ, Црна Гора, Албанија, Косово*) и сливот на Егејското
Море (Македонија, Косово*). Водата се испушта на површина од 207.831 km2, со просечни годишни
врнежи од 734 mm (Србија), 758 mm (Македонија), 1.250 mm (БиХ), 1.485 mm (Албанија), до 1.815
mm (Црна Гора). Достапноста на водните ресурси е тесно поврзана со климатските услови, особено
врнежите и температурата на воздухот. Највисоките температури на воздухот надминуваат 40° C, а
минималните до -30° C, со нееднаква годишна распределба на врнежите, што се карактеризира со
помалку од 500 mm во некои делови на Србија и Македонија и повеќе од 4.000 mm во крајбрежниот
дел на Црна Гора.
Со специфичен годишен протек од 44 l / s / km2 Црна Гора има највисок протек, следува Албанија со
повеќе од 30 l / s / km2, БиХ-23,4 l / s / km2, Македонија-7,8 l / s / km2, Косово* -11 l / s / km2 и Србија-5,7
l / s / km2. На пример, Србија има само 1.500 m3 вода по глава на жител годишно, а во исто време
Црна Гора повеќе од 30.000 m3 вода по глава на жител годишно. Нерамна дистрибуција на вода е
илустрирана со фактот што во некои делови на Македонија се соочуваат со недостаток на вода
во летниот период, и покрај тоа што има 4.414 извори, од кои 58 имаат капацитет над 100 l / s, три
големи природни езера (Охрид, Преспа и Дојран), 22 поголеми брани и акумулации и над 100 помали
акумулации.

A2.3.1 Управување со речни сливови
Управувањето со речните сливови во земјите / териториите на ЈИЕ е под влијание на структурна и
политичка организација во одредени земји, врз основа на локалните Закони за води, директивите
на ЕУ, како и релевантните подзаконски акти.
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Во БиХ, со два ентитета, ФБиХ има Агенција за води одговорна за водостопанство на Црното
Море, сместена во Сараево, како и Агенција за води, одговорни за водостопанство на Базенот
на Јадранското Море, кој се наоѓа во Мостар, додека РС го има Јавното комунално претпријатие
ЈП "Воде Српске", сместено во Бијељина, со единици во Бијељина и Требиње. Во исто време,
окружниот округ Брчко формираше Управа за земјоделство, шумарство и водостопанство, под
управа на окружниот орган, одговорно за управување со водните ресурси. Управувањето со водите
во Србија е под надлежност на Републичката управа за води на Министерството за земјоделство и
заштита на животната средина, одговорна за развој на законодавството, политика за управување
со водите и стратегии, подготовка на планови за управување со ризик од поплави, акциони
планови и координација со засегнатите страни. Оперативната структура е организирана во три
основни територијални сегменти: Јавните претпријатија за водостопанство (JПУВР) "Српски води",
"Војводина" и "Белградски води".
Во Црна Гора Министерството за земјоделство и рурален развој е одговорно за управување со
водите. Клучни национални документи за управување со водите во Црна Гора се Националната
стратегија за управување со водите, додека во тек е подготовка на плановите за управување
со речните сливови. Албанија има 6 главни хидрографски единици наречени "Речни сливови", со
Совети за речени сливови (СРС), со кои претседава префектот. СРС се поддржани од Агенциите
за речени сливови (АРС), кои функционираат како технички секретаријат на СРС и овозможуваат
интегрирано управување со водните ресурси. Косово* има Одделение за води, кое се наоѓа во
Приштина, одговорно е за два реони. Република Македонија е поделена на 16 оддели за управување
со води: 11 во сливот на реката Вардар, 4 во сливот на реката Црн Дрим, 1 во сливот на реката
Струмица, додека мала површина на сливот на Биначка Морава е вклучена во водните оддели
Пчиња и Скопско поле.

A2.3.2 Управување со поплави
Планински хазарди поврзани со вода (порои, лизгање на земјиштето)
Општо земено, регионот на Југоисточна Европа е погоден главно од поројни и речни поплави, како
и процеси на ерозија и лизгање на земјиштето. Главните фактори кои го зголемуваат ризикот од
поплави, покрај топографските и карактеристиките на земјиштето, се поројните врнежи, сечење
на шумите, неконтролираната урбанизација, намалена проточност на регулираните речни делници
(таложење на наноси и отпад, обраснување со на коритата со грмушки и дрвја). Во Македонија се
регистрирани 1.539 порои, 935 во БиХ и повеќе од 11.500 во Србија. Поројните поплави се исто така
чести во Албанија и во Косово*. За време на катастрофални поројни поплави во БиХ и во Србија,
во мај 2014 година се загубија 76 животи, 2,6 милиони луѓе беа загрозени, а околу 12.000 km2 беа
поплавени и предизвикаа материјална штета поголема од 3 милијарди евра. За време на пороен
настан во Македонија, во близина на Скопје, во август 2016 година, 22 лица загинаа, а трошоците
за загуби и штети беа значајни. Доминантна опасност во Црна Гора се исто така поројните поплави
и ерозивните процеси, со штети кои надминуваат 60 милиони евра, во периодот 2010-2016 година.
За време на поројните поплави во регионот беа забележани максимални протеци од 8,2 m3 / s / km2
(Србија) до 10 - 12 m3 / s / km2 (Албанија и Македонија), што одговара на повратен период од 100-500
години.
Свлечиштата регионот на ЈИЕ најчесто се јавуваат поради зголемените количини на врнежи,
високи нивоа на подземни води и непланска изградба на куќи и патна инфраструктура на падините,
неконтролирано сечење на шуми и експлоатација на минерални суровини. На пример, 30% од
српската територија е загрозена од лизгање на земјиштето или некаков вид на урвински процеси
што се однесуваат на повеќе од 40.000 локации.
Од 50-тите до 90-тите години, во регионот на Југоисточна Европа беа спроведени бројни
противерозивни работи и мерки (ETCWs), кои имаа директни и индиректни ефекти. Овие мерки
значително го намалија производството на ерозивен материјал на падините и транспорт на нанос
во хидрографската мрежа и беше подобрен капацитетот за инфилтрација/ретенција на почвата. Но,
во последните 20 години забележителен е недостаток на ETCW и превентивни мерки поврзани со
концептот за интегрирано управување во поројни сливови, поради намалена финансиска поддршка,
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несоодветно или слабо применето законодавство, исчезнувањето на владините тела и компании
поврзани со управувањето со водните ресурси.
Планови за управување со ризикот од поплави
Подготовката на плановите за управување со ризикот од поплави (ППУП) е неопходна мерка за
ефикасна заштита од поплави и одржливо просторно планирање, но сеуште е во почетна фаза во
регионот на ЈИЕ.
Прелиминарна проценка на ризикот од поплави е подготвена за целата територија на Република
Србија и содржи: карти на површините на речниот слив во соодветен обем; опис на историјата
на поплавите; проценка на потенцијално штетните последици од идните поплави. БиХ припреми
методологија за нивна подготовка, додека во Македонија се подготвува првиот план за управување
со ризик од поплави. Бројни општини во Македонија и Србија изготвија Оперативни планови за
заштита од поплави во согласност со постоечкото национално законодавство.
Прелиминарната проценка на ризикот од поплави досега не беше развиена во Албанија; сепак,
постојат некои тековни активности (собирање на податоци за поплави, картирање на подрачја
склони на поплави). План за управување со ризикот од поплави е развиен за долниот дел од реките
Буна (Бојана) и Дрини (Дрим), преку пилот-проект, но не постои систематска изработка на ФРЛП
за секоја единица на управување. Општините и РБА во Косово* се одговорни за подготовка на
оперативни планови и за одржување на постоечката заштитна инфраструктура.
Некои од главните прашања за прелиминарна проценка на ризикот од поплава се мониторинг
и моделирање на водите, кои не го достигнале потребното ниво во регионот досега (недоволен
број на мерни станици, особено на сливови помали од 50 km2). Мониторингот на режимот на
површинските води се врши на 217 станици во Србија и на подземните води на 415 станици; режимот
на површинските води во Црна Гора се мери на 21 станица; режимот на површинските води во
Албанија на 92 станици. Проблемите со продукцијата, транспортот и таложењето на наносот, се
многу запоставени, и покрај фактот што исполнувањето на акумулациите за снабдување со вода
за пиење е евидентен проблем во регионот, додека суспендираниот и влечниот нанос значително ја
намалува проточноста на речните корита за време на поплавите. Системи за рано предупредување
беа воспоставени само на неколку водотеци во регионот.
Заштита од поплави
Во регионот на ЈИЕ се извеле извонредни работи за регулирање на реките (делови на реките
Дунав, Сава, Пчиња, Црн Дрим, Ибар, Бел Дрим, Брегалница, Босна, Требишница, Вардар, Јужна
Морава, Морача итн.). Изградени се бројни големи брани со акумулации за заштита од поплави,
со зафатнина од 100 - 800 милиони m3. Црна Гора обезбеди заштита од поплави за територија од
околу 50 km2, за 3 населени места. Албанија има 860 km насипи, од кои 86 km беа реконструирани
во периодот 2011 - 2015 година. Србија обезбеди заштита од поплави на територија од околу 13.260
km2, за 644 населени места, со користење на 3.247 km насипи и бројни речни регулации. Освен тоа,
постојат негативни еколошки ефекти од извршените работи (губење врската меѓу површинските и
подземните води поради лошата регулација на реката, деградација на живеалиштата и биолошката
разновидност, значителни промени во ерозијата и таложење на наносот како резултат на исправање
на природните корита со канали, губење на мочуришта во поплавните зони по изградбата на
насипите).
Ерозивните и поројните работи во регионот на Југоисточна Европа започнаа кон крајот на 19 век,
но организирано се изведуваат од 1907 година. Во периодот од 1907 до 2015 година беше извршена
значајна работа, вклучително и технички работи (прегради, структури за заштита на бреговите,
уредување на пороите) и биотехнички работи (пошумување, шумски заштитни појаси, таложници,
затревување, терасирање и контурно земјоделство). Приоритет е заштитата на населените места
и патните мрежи од поројни поплави и контрола на ерозијата во сливовите на акумулациите за
водоснабдување.
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Општо земено заштитата од поплави во регионот сè уште не е на задоволително ниво и покажува
слаба институционална поддршка и организација.

A2.3.3 Квалитет на водите
Класификација на еколошкиот статус на водните тела
Проценките за квалитетот на водата имаат потреба од системи за класификација базирани на
биолошки, хидроморфолошки, хемиски и физичко-хемиски параметри (карактеризација на ЕУ-РДВ),
како појдовна точка на повеќето плански документи. Во ентитетите на БиХ се утврдени 4 класи на
водни тела, во Р.Српска има 5 класи на водни тела (врз основа на две групи критериуми, еколошки и
хемиски статус), во согласност со локалните прописи. Класификацијата на 499 водни тела во Србија
се врши според карактеризацијата на ЕУ-РДВ, во пет класи: (I) одличен (II) добар, (III) прифатлив,
(IV) слаб и (V) лош. Моментално не постои мониторинг и класификација на водните тела во Црна
Гора во согласност со директивата на ЕУ-РДВ, туку само програма за систематско испитување на
квалитетот и количеството на водата. Еколошкиот статус на површинските тела во Македонија сè
уште не е дефиниран, освен во некои региони (Подсливот на Преспанското Езеро, Подсливот на
Брегалница и Струмичкиот слив), каде што класификацијата на еколошкиот статус е направена
во согласност со методологијата на РДВ. Албанија применува проценки на квалитетот на водата
користејќи карактеризација на ЕУ-РДВ. Косово* ги користи стандардите на UNECE за квалитет на
водата и сè уште нема класификација на квалитетот на водата врз основа на стандардите на ЕУРДВ, поради недостаток на капацитети и соодветен мониторинг.
Карта на мониторинг мрежата
Во БиХ, мониторингот на квалитетот на водата се врши систематски на 58 мерни места на
реките, како и состојбата со квалитетот на водата во акумулациите / езерата, што е важно за
водоснабдувањето. Системот за мониторинг во Србија има 140 мерни точки, кои обезбедуваат
податоци за српскиот индекс за квалитет на водата (SWQI) добиени со агрегација на девет
параметри на физичко-хемиски и микробиолошки параметри на квалитетот на водата. Следењето
на квалитетот на водата во Црна Гора се врши на површински и подземни води на 44 точки на
реките и 11 точки во езерата. Во главните реки во Албанија следењето на квалитетот на водата се
реализира на 34 станици, додека мониторингот на езерата се врши на 6 станици и една во лагуната
Бутринти. Мониторингот на морската вода погоден од урбаните води се врши на 10 станици, додека
следењето на подземните води се реализира на 41 станица. Косово* има мрежа за следење на
површинските води, која се состои од 54 станици, кои не покриваат мониторинг на квалитетот на
подземните води.
Површински води (еколошки и хемиски статус)
Големите водни тела во Србија, како што се реките Дунав, Тиса, Сава и Дрина ги задоволуваат
критериумите за квалитет II класа (добро). Квалитетот на водата на реката Дунав на излезот на
Србија е значително повисок отколку на влезот. Појаснувањето на квалитетот беше забележано
главно кај помалите реки во Централна Србија, каналите во северниот дел на земјата, како и во
поголемите населби. Состојбата со квалитетот на површинските води во Србија е релативно добра,
со оглед на фактот дека помалку од 10% од отпадна вода се прочистува на соодветен начин.
Извештајот за квалитетот на површинските води (2015 година) на Црна Гора вели дека реките во
Јадранскиот слив главно покажуваат добар квалитет (реките Морача, Зета, Цвивана, Црнојевица и
Бојана), додека во речниот слив Дунав некои реки немаат добар статус (реката Ќеотина и нејзината
притока, Везишница), поради загадување од термоцентралата, рудникците за јаглен, олово и цинк.
Реката Лим има добар квалитет на вода во горниот и средниот тек, додека низводно од Беране
квалитетот на водата се влошува (содржи нитрит и фосфат). Некои водотеци се загрозени за време
на нискиот протек во текот на летото (реката Грнчар) или со доток на загадувачи од депонии за
комунален отпад и отпадни води (реката Тара). Мерењата за квалитетот на водата во Албанија
покажуваат дека одличен и добар квалитет (I, II класа) се забележани кај 41,2% од сите мониторинг
станици, прифатлива (III класа) на 35,3% и слаб и лош статус (IV, V класа) на 23,5 %. Резултатите
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од мониторингот на физичко-хемиските податоци во последните пет години на Косово* покажуваат
дека квалитетот на водата е добар, освен на деловите преку населените места поради приливот
на комунални и индустриски отпадни води. Најзагадена вода е регистрирана на некои делови од
реката Ситница и Бели Дрим.
Подземните води (хемиски и квантитативен статус)
Квалитетот на природниот подземни води во Србија е доста нерамномерен што е резултат на
различен минералошко-петрографски состав, генезата на подземните води и водоносни слоеви,
воден век, различен интензитет на промена на водата и се движи од исклучителен квалитет, кој не
бара третман во споредба со водите кои бараат многу сложени процедури за преработка пред да
може да се користат за снабдување со вода. Според резултатите од анализата, 34 водни тела (23%)
се изложени на ризик или евентуално изложени на ризик, додека за 119 водни тела (околу 77%) може
да се смета дека тие не се или веројатно не се изложени на ризик. Доминантни притисоци за кои
се верува дека предизвикуваат лош хемиски статус на водните тела се земјоделските активности
и нерегулираната канализациона мрежа на урбанизираните области, но и другите негативни
влијанија не треба да се игнорираат, како што се депониите за комунален и индустриски отпад, што
може да предизвика значително загадување на подземните води на локално ниво. Мониторингот
на подземните води во Црна Гора не е во согласност со Рамковната директива за вода на ЕУ и
анализирани примероци покажуваат умерен до добар квалитет. Подземните води во Албанија
главно имаат добри физичко-хемиски својства, со повисоки концентрации за одредени индикатори
(Cl, Mg, Na, SO4) во некои бунари. Исто така, некои водоносни слоеви се класифицираат како
области со висок салинитет. Македонија и Косово* немаат систематски мониторинг на квалитетот
на подземните води, освен за некои проекти и истражувачки активности.
Третман на отпадни води и нивна повторна употреба
Нетретираната комунална и индустриска отпадна вода е клучен извор на загадување на
површинските и подземните води во регионот на ЈИЕ.
Во БиХ функционираат седум постројки за третман на отпадни води: шест во ФБиХ и една во РС
(тие опфаќаат 3% од населението во ФБиХ, и 1,43% во РС). Просечната вредност на вкупната
продукција на отпадни води во БиХ (во периодот 2011 - 2015 година) изнесува 95,6 х106m3, а
просечната вредност на вкупните пречистени отпадни води (основeн, секундарeн и терцијарен
третман) во истиот период изнесува 3,4 х106m3 (околу 3,6% од вкупната продукција на отпадните
води). Главните урбани центри во Србија (Белград, Нови Сад и Ниш) сé уште немаат поставено
системи за третман на отпадните води. Само 5-10% од отпадните води се пречистуваат и само 20%
од општините имаат капацитети за прочистување. Повеќе од 50% од индустриските капацитети во
Србија не ги прочистуваат отпадни води, поради недостаток на соодветна опрема или финансиски
извори за нивно одржување.
Речиси 50% од вкупното население на Македонија не е поврзано со канализационен систем.
Постоечките системи се главно стари, со значително загуба на отпадните води во земјата, со
многу мал број на пречистителни станици за отпадни води. Повеќето отпадни води се испуштаат
директно во реки и езера. Во моментов околу 45% од вкупното население во Црна Гора е поврзано
со канализационите системи. Просечната вредност на вкупното производство на отпадни води во
Црна Гора (години: 2011, 2014) изнесува 47,5 х106m3, а просечната вредност на вкупната пречистена
отпадна вода во истиот период изнесува 20,5 х106m3 (околу 43,1% од вкупното производство на
отпадни води ). Во моментов, Албанија има 7 пречистителни станици за отпадни води, а уште една е
во изградба. Околу 50% од населението во Албанија е поврзано со канализациски системи, главно во
урбани средини. Широка и тешка контаминација на крајбрежните области, реките и речните корита
е регистрирана поради директно испуштање на отпадни води во водни тела. Косово* има една
постројка за пречистување на урбаните отпадни води со капацитет од околу 8.000 еквивалентни
жители и некои мали рурални објекти за третман. Техничката документација за пречистителна
станица за отпадни води веќе е подготвена за сите поголеми градови во Косово*.
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A2.3.4 Побарувачка на вода
Снабдување со вода
Водните ресурси се основен елемент на виталноста на инфраструктурните системи кои влијаат на
просперитетот на општеството. Главната хидролошка карактеристика во земјите / териториите на
ЈИЕ е просторна и временска нееднаква дистрибуција на вода и значителен недостиг на водните
ресурси во одредени области (делови од Србија, Косово*, Македонија). Вкупната апстракција на
свежа вода (површина + подземна) на годишно ниво варира од 328,9 х106m3 (БИХ, период 2011-2013),
263,5 х106m3(Косово*, период 2011-2015), 3,710 х106m3 (Србија, период 2011-2014 ) до 109 х106m3 во
Црна Гора (2011). Општинското повлекување на вода по глава на жител во Албанија изнесува 177,1
m3 / годишно. Употребата на подземни води доминира во БиХ (83,2%), Црна Гора (81%) и Албанија
(75%), додека во Србија изнесува 13,1%, а во Косово* 11%. Вкупниот број домаќинства во БиХ
поврзани со системите за водоснабдување изнесува 686.149 (ФБиХ-56% од населението, РС-48%,
БД-30%), а остатокот од населението има индивидуално снабдување од други извори (плитки
бунари, извори). Во Албанија покриеноста со водоснабдувањето изнесува околу 80,5% во периодот
од 2012 до 2015 година, 70% во Косово*, 89% во Македонија, 80% во Србија, 60% во Црна Гора.
Урбаното население во регионот на ЈИЕ има многу повисоко ниво на достапност до јавните системи
за водоснабдување, а потоа и руралното население. Просечните загуби на вода се многу високи во
регионот на ЈИЕ, до 60% во Црна Гора и 55% во Косово*.
Недостаток на вода и суши
Во поглед на климатските промени, регионот на ЈИЕ е исклучително загрозен од појавата на сушни
периоди во текот на годината како што е забележано во поновата историја (1997-2016), што исто
така може да се очекува и во иднина. Со цел да се минимизираат негативните ефекти од сушите,
особено оние кои влијаат врз земјоделското производство и водоснабдувањето, управувањето
со водите мора да се врши првенствено врз основа на континуирано истражување на промените
во циклусот на врнежи и евапотранспирација. Следниот чекор треба да биде дефинирање на
еколошките барања и да се развијат планови за управување за сушни периоди во ранливите региони.
Проблемот со суши е видлив во регионот на ЈИЕ и влијае на земјоделското производство,
снабдувањето со вода, како и некои поврзани феномени (шумски пожари, растителни болести).
Тешките суши предизвикаа огромни штети за земјоделството во БиХ и Србија, во 2000, 2003, 2007
и 2011 година. Огромни области во централниот дел на Македонија, со просечни годишни врнежи
<500 mm, се крајно загрозени од сушите и процесот на опустинување како што се и југоисточните
делови на Србија. Проценетата штета на растителното производство во Црна Гора (2011), поради
суши, изнесува 30-60% од очекуваниот принос.
Наводнување
Регионот на ЈИЕ има силен потенцијал за наводнување на големи површини (повеќе од 2 милиони
хектари), но ефикасно наводнување се изведува на многу помала површина. Многу постоечки
системи за наводнување не се користат поради несоодветното одржување, рамнодушноста кон
сопствениците и корисниците и недостатокот на финансиски извори. Според достапните податоци,
само 8.875 хектари земјиште во БиХ се покриени со системи за наводнување. Србија има само 42.000
хектари земјиште покриено со наводнување, додека соодветната област каде може да се наводнува
опфаќа околу 1,9 милиони ha. Македонија има 106 помали и поголеми системи за наводнување кои
покриваат површина од 163.693 ha плодно обработливо земјиште (49,9% од површината што може
да се наводнува). Наводнуваното подрачје во Црна Гора претставува помалку од 3% од вкупното
земјоделско земјиште, од што само околу 12% имаат современи системи за наводнување. Околу
360.000 ha се опремени за наводнување во Албанија, но само 72.000 хектари плодно земјиште се
наводнуваат. Од вкупната наводнувачка површина од 57.100 ha во Косово*, 22.880 ha земјоделско
земјиште е ефективно наводнувано (2014).
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A2.4 Статус на ресурсите на почвата во ЈИЕ
Во повеќето земји / територии на ЈИЕ не е воспоставен информативен систем за почвите.
Во некои, како што е Албанија, на национално ниво не постојат податоци кои се однесуваат на
карактеристиките на почвата, вклучувајќи ја длабочината, структурата, текстурата, влажноста,
длабочината на хумусниот слој итн. Додека во други има податоци само за некои карактеристики на
почвата (Косово*, Црна Гора, Србија). Само Македонија има почвен информативен систем, направен
во 2015 година. Овој систем ги собира следните типови на податоци: тип на почва, административна
поделба, рН вредност, карта на органска материја, содржина на CaCO3, глина, прав и песок,
способност/квалитет на земјиштето.
Повеќето земји во регионот имаат дигитализирана почвена карта за целата територија, а некои
од нив имаат дигитална почвена карта само за мал дел од територијата. Во новиот систем за
класификација на почвата во БиХ, кој е направен според FAO класификацијата и сега се достапни
во ГИС-формат. Системот за класификација на почвата во Србија се базира на принципи на генеза
на почвата и не одговара на критериумите на Светската референтна основа за почвени ресурси
(WRB).
Земјите / териториите на ЈИЕ се карактеризираат со педолошка разновидност, што резултира како
последица на долг и комплексен процес во различни геолошки, климатски, водни и вегетациски
услови. Во овој регион автоморфните почви ја покриваат поголемиот дел од територијата (во
БиХ и Србија над 80% од територијата), хидроморфната почва зафаќа помала површина, додека
халоморфната почва се јавува во незначителен процент. Најчестиот тип на почва во БиХ се
калкомеланосол (21%), дистричен камбисол, калкокамбисол итн.; во Македонија најзастапени се:
шумски камбисоли (16%), пролувиум и др.; во Косово*: камбисол (околу 42%), ранкери, вертисоли
итн.; во Србија: камбисоли (32% дистричен камбисол и еутричен камбисол 5,5%), чернозем
(15%), вертисоли (8,5%), рaнкери (7,4%) итн.; и во Црна Гора: карпести терени (литосол и регосол),
калкомеланосол, рендзини, ранкери итн. Во Албанија, класификацијата на почвата беше направена
според таксономијата на почвата на USDA (Министерство за земјоделство на САД), додека во
другите земји / територии на ЈИЕ,се употребува класификацијата на почвата на FAO во согласност
со критериумите на Светската референтна основа за почвени ресурси (WRB).

A2.4.1 Деградација на почвата
Главните процеси поврзани со губење на почвата и деградација на почвата во земјите / териториите
на ЈИЕ се следните: деградација на физичките својства на почвата, хемиски (салинизација,
киселост и дефицит на хранливи материи), биолошка деградација и губење на почвата (поради
ерозија на почвата и лизгање на земјиштето) . Ерозијата на почвата е една од најчестите облици на
деградација на земјиштето, што го потврдува фактот дека приближно 1,3 милиони km2 на Европа
е загрозена од ерозија (земајќи ги предвид земјите-членки на ЕУ), со просечна загуба на земјиште
проценета на 2,64 t по ha годишно (Jones et al., 2012; Panagos et la, 2015). Европската средна вредност
изнесува 3,5 t на ha годишно, додека вкупните загуби на почвата (продукција на нанос) се 1973 x106
тони. Просечната загуба на почвата во земјите од Западен Балкан изнесува 7,13 t на ha годишно
(максимум во Албанија 18,7 t / ha), а вкупните загуби на почва (продукција на нанос) се 141 x106 тони.
Тоа е 7,6% од целата загуба на почвите во Европа (Blinkov, 2015).
Во Југоисточна Европа почвата е загрозена од процесите на деградација, од кои најзастапени се
процесите на ерозија со различен интензитет. Водната ерозија е доминантна во целата област. За
да се утврди губењето на земјиштето во земјите на ЕУ, се користат различни методи, како што се
USLE, RUSLE, PESERA и други. Некои држави (најчесто земји / територии на ЈИЕ: Србија, Црна
Гора, Македонија, Косово*) за проценка на состојбата на ерозија и за пресметување на загубата на
почвата го користат методот на потенцијал на ерозијата развиен од Гавриловиќ (Gavrilovic, 1972)
како основен модел за оценување интензитетот на ерозијата на почвата. Според достапните карти
за ерозија, 35,55% од територијата на Србија е погодена од ерозија на највисоките категории (I-III),
55,5% од територијата на Косово* и 36,65% од територијата на Македонија.
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Табела 2.3 Ерозија на почвата во некои регионални земји / територии (Извор: Национални извештаи - дел Б).

просечна годишна Специфична годишна
Држава/територија Вкупна
ерозија (мил. m3)
ерозија (m3/km2)

% територија под
I, II и III категориja од
Гавриловиќ

Косово*

-

-

55,5%

Македонија

17,0

685

36,65%

Србија

37,3

422

35,55%

БИХ

16,5

323

-

Вкупната просечна годишна бруто ерозија во Србија изнесува 37.249.975,0 m3, односно специфичната
годишна бруто ерозија изнесува 421,57 m3/km2 , додека годишниот транспорт на нанос изнесува
9.350.765,0 m3, а специфичниот годишен транспорт на нанос изнесува 105,80 m3/km2 . Вкупната
годишна ерозија за Македонија изнесува околу 17 милиони m3 или 685 m3/km2 годишно, со околу 7,5
милиони m3 или 303 m3/km2 годишно.
На национално ниво, секоја година 8 до 24 t/ha почва се еродира и се испушта во морето или ги
заполнува акумулациите (вклучувајќи акумулации на хидроелектрани), со што се намалува
нивниот капацитет. На 48% од територијата на Албанија нема ерозија, на 16% има мала ерозија (>
3 тони/ha/годишно), на 12% од територијата има просечна ерозија (3 -12 тони/ha/годишно), на 14%
има силна ерозија (12 - 60 тони/ha/ год.) Во однос на категоризацијата според Гавриловиќ, сметаат
дека 26% од територијата на Албанија е изложена на средна и силна ерозија и повеќе од 75% од
земјоделското земјиште. Покрај овие податоци, многу автори ги анализирале загубите на почвата
преку меѓународните проекти во Албанија. Според Zdruly et al. (2001), проценетите вредности на
ерозијата на почвата варираат од 32 до 185 t ha-1. Граждани (2006) потенцира дека максималниот
интензитет на ерозија во Албанија достигнува 510 t/ha во Ѓирокастрo.
Вкупната просечна количина на наноси, создадени на територијата на РС БиХ, годишно изнесува
16.518.031 m³ или 323 m³/km². Новата карта за ерозија на РС беше дизајнирана во две фази
(реструктуирање на картата на ерозија и иновација на карта за ерозија) во текот на 2011 година.
Стратегијата за управување со земјоделското земјиште на ФБиХ дефинира дека е неопходно да се
планираат и изградат најмалку десет мерни станици за ерозија на почвата, но исто така и теоретски
методи како што е USLE методот за да се предвиди интензитетот на ерозијата во областа на ФБиХ
и да се направат карти за ерозија и лизгање на земјиштето.

A2.4.2 Мониторинг на почвата
Меѓу другото, функционалнен систем за мониторинг на почвата во земјите од ЈИЕ, сè уште не е
воспоставен. Системите за известување за мониторинг на квалитетот на почвата во БиХ се во
процес на воспоставување во согласност со индикаторите на ЕЕА и барањата на EIONET. Во
Црна Гора, на пример, постојат два вида мониторинг на почвата: следење на контаминацијата на
почвата од опасни материи и следење на квалитетот на почвата. Косово* сè уште нема развиено
систем за мониторинг на почвата и затоа недостасуваат податоци за квалитетот на почвата. Во
Македонија не постои систем за мониторинг на почвата. Карактеристиките на профилите од почвата
во оваа земја анализирани во минатото се претставени во информативниот систем за почвата.
Националната агенција за животна средина на Албанија врши одреден мониторинг на ерозијата на
почвата и контаминацијата на почвата на одредени жаришта, а српската Агенција за заштита на
животната средина е одговорна за професионални активности поврзани со собирање на податоци
и производство на индикатори поврзани со ерозија на почвата и содржината на органски јаглерод
во почвата.
Националните извештаи даваат преглед на користењето на земјиштето. Сите земји / територии ја
користеа базата на CORINE за да се утврди користењето на земјиштето. Во извештаите, за секоја
земја / територија се обезбедуваат трендови во промената на користењето на земјиштето. Постои
тренд на намалување на земјоделските површини и шумските површини во сите извештаи.
27

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

Табела 2.4 Искористеност на земјиштето, класификацијата на третото ниво од базата на CORINE (2000-2012) (Извор: Национални
извештаи - дел Б).

Албанија

БИХ

Косово*

Македонија Црна Гора

Србија

Шумарство

37

39

57

40

45

29

Пасишта

15

8,3

-

25

-

13

Земјоделство

24

22,1

40

26

37

46

Друго
земјиште

24

30,6

3

9

18

12

Во земјите / териториите на ЈИЕ беше развиена методологија за следење на јаглеродни резерви
и содржина на органски јаглерод во почвата. Во некои земји (Албанија, Србија) беа спроведени
студии за утврдување и следење на содржината на органска материја во почвата за специфични
области или мерења, но мерењата не се извршени систематски и вредностите не се релевантни за
целата територија на земјите.
Евалуацијата на вкупните јаглени резерви и содржината на јаглерод во почвата се врши со користење
на податоци подготвени од страна на JRC на Европската комисија (Босна и Херцеговина). Вредностите
на содржината на органски јаглерод, кои се презентирани во националните извештаи на некои земји
или каде што е показател за нивното постоење, се резултат на развојот на истражувачки проекти
финансирани од ЕУ или на национално ниво.
Во повеќето земји / територии на ЈИЕ, се спроведува истрага и мониторинг на контаминирани
локации. Контаминираните локации во Албанија, според проектот, се дефинирани како жешки
точки, додека бројот на контаминирани локации кои се следат е различен во земјите. Најголем
број контаминирани локации (422) се следат во Србија, но во други земји / територии овој број се
движи од 52 (сега 36), 91 (Босна и Херцеговина), 110 (Косово*) до голем број кој се однесува само на
депониите (Македонија). Посебен проблем во БиХ претставува загадување со нагазни мини и други
преостанати експлозивни материјали.

A2.5 Социо-економски аспекти и клучни
предизвици
A2.5.1 Вработување во секторот шумарство
Еден од социо-економските индикатори за развој на шумарството е бројот на вработените. Во
земјите / териториите на ЈИЕ, во шумарскиот сектор, бројот на вработени лица се движи од 395
(Црна Гора) до 9.238 (БиХ). Црна Гора има најмал број вработени, што е пропорционално со нејзината
шумска област, од кои од вкупниот број вработени 94 се инженери по шумарство, 163 квалификувани
и високо квалификувани работници и 138 други вработени. Вработените во шумарскиот сектор
во Црна Гора, сепак, се на возраст од 55 години. Севкупно, бројот на вработени во индустриите
засновани на шуми во Црна Гора во последниот период се приближно 1985, од кои најголемо
вработување е во областа на преработка на дрво и производство на дрво, плута, слама. Најголем
број вработени во шумарскиот сектор има Босна и Херцеговина (9.238 во 2014 година). Во дрвната
индустрија во оваа земја се вработени 21.005 лица, од кои 12.235 беа ангажирани во производство
на дрво и производи од дрво, а 6.570 лица беа вработени во производството на мебел.
Според владината одлука за финализирање на пренесувањето на шумите на општините во
Албанија, потребно е во општините да бидат вработени во своите администрации вкупно 982 лица
кои поседуваат позиции како шумски инженери (404), шумски техничари (278) и административни и
други работници (300). Сите општини не ги вработиле сите луѓе по потреба. Бројот на шумарските
индустрии во оваа земја е 1978, со најголем број во производството на мебел. Секторот за обработка
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на дрво во Косово* во голема мера го заснова своето производство и на домашните и на увезените
суровини и полупроизводи. Вкупниот број на вработени беше 3.293 во 2015 година. Најголем број на
работници се ангажирани во производството на мебел.
Јавното претпријатие „Македонски шуми“ има вкупно 2.232 вработени. Според нивните
квалификации, тие сочинуваат 427 дипломци (главно инженери за шумарство); 74 со вишо
образование; 1.140 со сертификат од средно училиште (главно техничари за шумарство); и 591 со
основно образование (шумски работници). Според официјалните статистички податоци, околу 7.000
луѓе се директно вработени во шумарството и секторот за дрвна индустрија. Индиректно, овој
сектор обезбедува можности за работа (работни места со скратено работно време) на дополнителни
35.000 - 40.000 лица преку мултиплицирани ефекти. Десетици илјади луѓе се потпираат на шумската
индустрија за живот. Јавното претпријатие склучува договори со повеќе од 200 мали претпријатија
за услуги како што се сеча, транспорт на дрвени сортименти, што значи дека ги зајакнува
претпријатијата.
Вработувањето во шумарскиот сектор во Србија нагласува голем број образовни профили, од
технолози за шумарство, инженери, до правници, економисти и еколози. Дополнително, шумските
работници се вклучени на листата, но нивниот број може да варира, што зависи од директните
ангажмани од различни приватни компании и претприемништво. Вкупниот број на вработени изнесува
7.636, а според нивната квалификација се вклучени 1.527 шумарски инженери, 3.054 шумарски
техничари, 1.145 квалификувани и високо квалификувани работници и 1.910 административни
и други работници. На крајот на 2016 година, вкупниот број на вработени во индустријата за
преработка на дрво и производство на мебел изнесува 30.754 (15.552 во преработка на дрво, 15.222
вработени во производството на мебел), со зголемување од 2.262 вработени (7,9%) во споредба со
крајот на 2015. Дрвопреработувачката индустрија е индустриски сектор со голем број компаративни
предности, бидејќи производството се базира на домашна база на суровини. На крајот на 2016
година, во дрвната индустрија во Србија беа активни 4.133 деловни субјекти, од кои 2.540 компании
(1.786 во преработка на дрво, 754 во производство на мебел) и 1.593 активни претприемачи.

A2.5.2 Структура на приходите и приходи на државните шумски
компании
Земјите / териториите на ЈИЕ имаат релативно висок удел во државните шуми. Постои заеднички
именител дека овие претпријатија имаат различни функции, меѓу другото, и социјална димензија и
не создаваат премногу профит во споредба со западноевропските државни шумски претпријатија.
Главниот приход на шумарскиот сектор во Албанија се состои од продажба на дрва, не-дрвни
шумски производи (НДШП), дозволи за лов и концесии. Податоците за 2015 година недостасуваат
поради структурните промени во шумарскиот сектор. Вкупните приходи на шумарските активности
во 2013 и 2014 година се околу 2.000.000,00 евра. Главен дел од приходите се од продажбата на
дрва. Податоците покажуваат драстичен пад на приходите од продажба на дрво што може да се
припише на неизвесноста на развојот на секторот во очекување на завршувањето на реформата
на шумскиот сектор. Најголем дел од другите приходи се покриваат со лов.
Јавните шумски компании во БиХ се основани од страна на владите и собранијата. Финансиските
резултати на јавните шумски компании во РС и ФБиХ за периодот 2013 - 2015 година се претставени
во националниот извештај. Може да се заклучи дека јавните шумски компании, според официјално
достапни податоци од 2014 година, пријавиле негативни финансиски резултати и во ФБиХ и во
РС. Во 2015 година ситуацијата беше иста за ФБиХ, додека во РС, Јавното претпријатие Шумите
на Република Српска објави позитивни финансиски резултати во износ од над 5 милиони евра.
Анализата на структурата на приходите јасно покажуваат дека примарниот производ на јавните
шумски претпријатија е дрвото, додека приходите од други извори не достигнале задоволително
ниво, особено во РС, каде што во 2015 година се пријавени само 943.664 евра, додека во ФБиХ за
истиот период пријавени се 7.143.416,00 евра.
Анализирањето на количината и структурата на приходите остварени во шумарскиот сектор во
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Косово* покажува дека главните приходи се остварени од изнајмувањето на шумско земјиште, по
што следат приходите од продажба на стоечки дрвја (вредност по трупци на дрвјата) и наплата на
надоместокот за технички и услуги за проширување на приватните сопственици на шуми. Приходите
од продажба на стоечка дрвна маса се далеку под оптимално, како резултат на многу ограниченото
количество дрвна маса законски исечена во јавните шуми. Резултатите добиени од различни студии
и проекти направени во Косово* покажаа дека количината на нерегистрирана сеча на дрвна маса
е многу повисока од дрвната маса легално исечена. Вкупните приходи беа во износ од 1.331.700,00
евра во набљудуваниот период, додека во 2014 година бруто-загубата изнесуваше 268.981 евра.
Во Македонија, годишната побарувачка на огревно дрво изнесува околу 800.000 m3 и побарувачката
е главно задоволена од производството на огревно дрво од шумите во државна и приватна
сопственост. Дрвната индустрија обработува околу 100.000 до 120.000 m3, што произлегува од
шумите, но поради дефицитот на ресурсите што ги има Македонија во индустриското дрво од
зимзелени видови од дрво, увозот е многу поголем од производството. Производството на огревно
дрво и техничко дрво бара ангажирање на работна сила за сеча, снабдување и транспорт и приходи
кои ги покриваат нивните приходи.
Досега шуми во државна сопственост во Црна Гора беа доделувани за користење преку концесија
на правни лица. Во 2016 година имало 18 договори со вкупна бруто дрвна маса од 247.694 m3.
Вкупниот приход во шумарскиот сектор изнесуваше 4.569.300,00 евра во набљудуваниот период,
додека во 2013 и 2015 година беа изразени како бруто-загуба. Покрај тоа, дрвото од државна
шума, во согласност со програмата за управување со шумите и оперативниот проект, може да им
се даде на населението кое живее во руралните средини за свои потреби. За таа цел, во 2016
година, бруто сумата на дрво што ќе се даде е во износ до 63.229 m3 (15.728 m3 четинари и 47.501
лисјари). Државните шуми можат да се доделат за искористување со продажба на стоено дрво
(на годишна основа), односно со продажба на дрвени асортименти во согласност со програмата за
управување со шумите, односно оперативниот проект. Отворен е тендер за 2016 година за 167.759
m3 дрво (85.919 m3 четинари и 81.839 m3 лисја).
Врз основа на податоците од јавните претпријатија во шумарството во Србија, евидентно е дека
најголем дел од приходите што ги добиваат од продажба на дрво (од 92% до 98%). Другите приходи
главно се поврзани со не-дрвни шумски производи и субвенции. Вкупните приходи во шумарскиот
сектор во Србија беа околу 77.200.000 во периодот 2013-2015 година. Јавните шумски претпријатија
покажаа бруто загуба од -1.170.000 евра во 2014 година.

A2.5.3 Јавно и меѓународно финансирање и инвестиции
Во периодот 2010-2014 година, државниот буџет на Албанија инвестираше 3.693.000 евра во мерките
за пошумување и околу 1.168.000 евра во активности за проредување на шумите со годишен просек
од околу 1.215 милиони евра. Најважниот проект поврзан со шумите е Проектот за еколошки услуги
(ESP) со вкупна вредност од околу 17.000.000 евра. Најважни резултати од овој проект се новиот
шумски инвентар, шумскиот информативен систем и регистрацијата на сите шумски карактеристики.
Таа, исто така вклучува и шема за грантови за активности со мал обем поврзани со шумите.
Главните странски инвеститори во шумарскиот сектор во БиХ се Светската банка, FAO и ЕУ со главни
инвестиции во националниот шумски инвентар, проекти поврзани со одржливо стопанисување
со шумите и обновливи шумски ресурси. Државниот буџет во шумарскиот сектор во БиХ има
инвестирано околу 10 милиони евра (пошумување, план за управување, итн.).
Во април 2012 година, Владата на Косово* усвои среднорочна рамка за буџетски расходи за 2013 2015 година, детализирана од агенциите и секторите. Во таа функција, Владата на Косово* одвои
900.000 евра годишно за шуми, од кои 350.000 евра за пошумување на шумски површини и 550.000
евра за развој на планови за управување. За 2015 година, сепак, износот беше намален на 700.000,00
евра. Поголемите меѓународни финансиски фондови за организацијата на шумскиот сектор во
Косово* беа: Финска, Шведска, Норвешка, FAO, ЕУ-твининг, CNVP Холандија, ЕУ, Германија, САД и
други земји. Шумарскиот сектор доби меѓународна поддршка во текот на 2010-2015 година во износ
од 9.799.778 евра.
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Во моментов, нема меѓународни финансии во шумарството во Црна Гора, како и јавното финансирање
во инфраструктурата за користење на шумите, патната инфраструктура и човечките ресурси. Со
Договорот за концесија, потпишан помеѓу концесионерот и Управата за шумарство, концесионерот
е должен за одржување на шумската патна инфраструктура и за одржување на патиштата.
Јавното финансирање во шумарскиот сектор во Србија, кое изнесува околу 6,58 милиони евра,
е главно ориентирано кон патна инфраструктурата и користењето на шумите (вклучувајќи го
и одгледувањето), со силно влијание во приватните шуми и ловот. Споменатото финансирање /
субвенции е дел од годишниот процес на финансирање преку таканаречен "шумски фонд" и
преку финансиски извори за заштита и унапредување на шумите. Меѓународните инвестиции во
шумарскиот сектор во Србија беа во последниот период, околу 4.000.000 евра.

A2.5.4 Шумски производи и услуги
Главниот шумски производ во Албанија е продажбата на дрво и е главен придонесувач за приходите
од шумските услуги (889.000 евра во 2014 година). Дополнително, шумските површини обезбедуваат
различни НДШП (лековити растенија, печурки, бобинки, шишарки, итн.), кои во 2014 година донесоа
10.000 евра приходи. Штосе однесува на шумските услуги, не се прават напори за маркетинг во
однос на производите и услугите. Сеуште нема пазар на екосистемски услуги. Проектот за еколошки
услуги го поддржува воспоставувањето на шемата за плаќање на екосистемски услуги за контрола
на ерозијата на важни хидролошки басени (хидроенергија и водоснабдување).
Во БиХ дрвото и дрвните производи сè уште се главни извори на приходи, додека производите
на НДШП сè уште се застапени со помалку од 5% во вкупната вредност на главната пазарна
стока. Вредноста на главната пазарна стока во 2015 година за дрво и производи од дрво изнесува
175.297.658 ЕУР, а за НДШП 8.087.080 EUR. Податоците за главните пазарни екосистемски услуги
не се достапни за БиХ.
Не-дрвните шумски производи (НДШП) се дел од поголем под-сектор (хортикултура) во Косово*.
Учеството на НДШП во секторот за агробизнис во моментов е проценето на помалку од 10%.
Вкупната пазарна вредност во ЕУР на производите на НДШП се проценува блиску до 10.000.000
евра годишно, обезбедувајќи голема додадена вредност од полупроцеси и услуги за собирање и
агрегација. Се известува дека во овој потсектор во Косово* функционираат 13 различни компании,
со годишен обрт од 50.000 до 2.500.000 евра. Повеќето компании, всушност, продаваат 100 тони
годишно, додека само неколку водечки компании тргуваат преку 200 тони печурки и други производи
од НДШП годишно, остварувајќи годишен обрт од над 1.000.000 евра секој.
Во Македонија не се оценуваат услугите што доаѓаат од шумите. Секоја година дел од населението
собира шумски производи и ги користи за свои потреби или ги продава на пазарот. Се собираат околу
50 видови печурки, а годишниот извоз изнесува околу 320 тони, што изнесува околу 1.900.000 евра.
Од билни - медицински зачини годишно се извезуваат околу 1100 тони со вредност од околу 1.300.000
евра. Набавката и извозот се прават од неколку компании. Меѓу дивите плодови, боровинката е
забележлива, која во 2001 година беше извезена во количина од 83 тони и во вредност од 76,786
евра. Костени се собираат во износ од 250 тони годишно. Ова вклучува глог, малина, капина, дренка
и трнинка. Покрај тоа, се бараат диви јаболка, круши, цреши, вишни како додатоци во овошните
чаеви (Стратегија за биодиверзитет на РМ).
Главниот шумски производ во Црна Гора е дрво (се продаваат 89.645 m3), а вредностите на пазарот
на стоки за 2015 година достигнаа 9.979.000 ЕУР. Вредноста на пласираните стоки од дрвната
индустрија изнесува 157.000 евра и обезбедува само мал процент од вкупната вредност на пазарната
стока во шумарскиот сектор. Бројката за пазарна вредност за огревно дрво не беше примена од
MONSTAT. Покрај тоа, според груба проценка на годишниот приход за руралното население што
произлегува од НДШП, изнесува околу 5.000.000 евра.
Количината и вредноста на главната пазарна стока, вклучително и НДШП, претставуваат
значителен приход за луѓето во руралните средини во Србија. Вредноста на главните пазарни
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услуги за шумски екосистеми, како што е заштитата на биолошката разновидност, рекреативните
функции, заштитните функции и историските вредности, не може да се оценува одделно, поради
посебната пресметковна форма, туку се прикажани како и другите приходи во финансиските
биланси на шумарските претпријатија. Општо земено, во Србија, плаќањето за екосистемските
услуги (ПЕС) не се вреднувани ниту се дел од пресметката на придобивките од шумите. Врз основа
на податоци за различни не-дрвни стоки и продукти, кои се користат во Србија, како и место
на пазарот, најинтересен е дивечот и производите од дивеч (трофеи, месо, други производи од
животинско потекло и лов), кои продуцираат вредност од повеќе од 16.500.000 евра за 2010 година.
Печурките, бобинки, билки и други растителни делови се втори по важност и нивната вредност
изнесува речиси 13.700.000 евра, додека новогодишните елки генерираат 1.830.000 евра. Дивиот
мед исто така бил продаден со приход од 13.700 евра.

A2.5.5 Придонесот на шумарскиот сектор кон БДП
Мерливоста на значењето на шумарскиот сектор е тешко, бидејќи честопати станува збор за
меѓусекторско прашање на различни сектори (на пример, земјоделството, индустриите). Оттука,
наоѓањето на споредливи податоци е предизвик.
Придонесот на шумарскиот сектор кон БДП не се пресметува посебно во Албанија. Придонесот на
шумарството кон БДП е агломериран со земјоделството и риболовот. Истото важи и за придонесот
на преработката од дрво и индустријата за хартија, која се пресметува како дел од севкупниот
индустриски сектор. Имајќи го предвид горенаведеното, тешко е да се каже колку шумарскиот
сектор генерира сам како би можело да се пресмета својот вистински придонес кон БДП.
Националниот БДП постојано расте во периодот од 2000 до 2015 година во Босна и Херцеговина,
додека шумарството, сечата и сродните услуги, придонесот кон БДП не го следи тој тренд. Вкупниот
удел во БДП се намалува во периодот од 2000 до 2009 година и после глобалната економска криза,
има бавен раст и во 2015 година уделот во БДП е скоро 1%.
Во моментов нема официјални податоци за додадената вредност на шумарскиот сектор во Косово*.
Сепак, се проценува дека удел од 4,4% од БДП може да постигне шумарскиот сектор во иднина,
со оглед на поволните услови. Во 2009 година беше проценето дека шумарскиот сектор во БДП е
приближно 2,5 - 3,5%, (РЕЦ, 2009). Се претпоставува дека активностите во шумарството би можеле
да генерираат додадена вредност од 20 до 40 милиони евра.
Шумарството во Република Македонија е стопанска гранка која учествува од 0,3 до 0,5% учество во
БДП. Иако, доколку мултифункционалната употреба на шумите би била валоризирана, придонесот
на шумите во БДП на земјата би бил значително поголем. Уделот на шумската индустрија (примарна
и секундарна преработка на дрво, мебел, хартија и пулпа) во БДП се проценува на 2,5 и 3%. Овие
податоци можат да се соберат од некои внатрешни извештаи на релевантни претпријатија или
институции.
Според грубата проценка, учеството на шумарството и дрвната индустрија во БДП во Црна Гора е
нешто помалку од 2%, што е слично на Словенија, но е мало во споредба со околу 3% во целата ЕУ.
Според МОНСТАТ, секторот за шумарство, земјоделство и риболов во БДП во Црна Гора изнесуваше
11,3% во 2000 година и 7,2% во 2007 година.
Според Републичкиот завод за статистика на Србија, директниот економски придонес на
шумарството во 2015 година изнесуваше 0,24% од БДП, а со вклучувањето на шумската индустрија
придонесот достигна 2,6%. Пореалистична евалуација, земајќи ја предвид важната количина на
нерегистрирано (понекогаш нелегално) производство, како и стимулации, во смисла на потиснати
цени кои се однесуваат на продажбата на дрвени суровини во шумската индустрија, би можеле да
го зголемат придонесот на шумарството од околу 1,0%. Сепак, оваа проценка не ја зема предвид
клучната улога на шумите во зачувувањето на почвата, водоснабдувањето, секвестрацијата на
јаглеродот, живеалиштето на дивиот свет и одржувањето на извонредната биолошка разновидност,
ниту блиските односи на шумарството со другите сектори како што се земјоделството и туризмот.
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A2.5.6 Трговски биланс
Од една страна, регионот на ЈИЕ може да се каже дека генерира мала додадена вредност во
регионот, при што извезува најчесто сурови материјали (дрвни, не-дрвни шумски производи). Од
друга страна, општата побарувачка за огревно дрво е сè уште главен фактор за националните
трговски биланси.
Албанија го увезува најголемиот дел од дрвните продукти, покрај огревното дрво. Сепак, ова,
исто така, ќе се промени во блиска иднина од спроведувањето на 10-годишната забрана за сеча
на шуми. Забраната за сечата влијае на сите активности за користење на шумите. Единствена е
дозволена сечаа на огревно дрво за домаќинствата и јавните институции. Од 2012 година се случи
извесен извоз на дрвени пелети, кој е нов производ за албанската индустрија за преработка на
дрво. Развојот на овој производ би можел дефинитивно да ја подобри ефикасноста на греењето на
печките за домаќинства и да ја намали вкупната побарувачка за огревно дрво. Главните производи
што се извезува опфаќаа огревно дрво, јаглен и дрво. Главното увезено дрво се базира на панели
и режена граѓа.
Податоците за трговскиот биланс во БиХ постојат само за годините 2010 и 2011 година (референца
од извештајот на Извештајот на БиХ во индустријата за производство на дрво и метали, 2012
година). Може да се види дека сите под-сегменти од дрвната индустрија се ориентирани кон извоз.
Секторот за обработка на дрво во БиХ ги има истите први пет извозни пазари. Главен извозен
пазар за целата дрвна преработувачка индустрија е Германија со 26% учество во вкупниот извоз
(110.848.000 ЕУР), потоа Хрватска со 20%, Италија со 14% и Австрија и Словенија со 7% и 6%,
соодветно. Во 2011 година вкупното производство на дрвната преработувачка индустрија беше
еквивалентно на 512.774.000 евра, додека извозот изнесуваше 382.190.000 евра. Главниот двигател
за развојот на преработувачката индустрија во БиХ е дефинитивно извоз на странските пазари.
Во Косово*, увозот е многу поголем од извозот за сите производи од дрво. Ниту податоците за
количината, ниту монетарната вредност на увезените и извезените производи од дрво (греди),
ниту други производи од дрво, поради класификацијата на сите дрвени асортименти, вклучително
и јаглен, се достапни. Во однос на количината и вредноста на огревно дрво, некои истражувања
покажуваат дека годишниот увоз на примарни производи од дрво (греди) во Косово* е околу
221.782 m³ и регистрирани се само околу 2.937 m³ огревно дрво. Увозот на дрво и производи од
дрво постојано се зголемува помеѓу 2013 - 2015 година.
Во Македонија, најголем дел од увозот доаѓа од иверка, четинарска граѓа, столарија и паркет.
Дел од дефицитот на домашните производи кои се покриени со увоз се должи на затворањето на
поранешните производствени капацитети од шумската индустрија, а дел се должи на дефицитот
во ресурсите што ги има Македонија во техничкото дрво од зимзелени видови дрвја. Само 4-5% од
шумите се чисти зимзелни насади и 4-5% е учеството на четинари во мешани насади.
Во Црна Гора, извозот на шума во периодот 2010-2015 година се зголеми од 16.540.000 на 30.030.000
евра, додека увозот забележа мал пад од околу 3,3%. Производите од пилани (17.460.000 евра во
2015 година) и трупци (6.120.000 евра во 2015 година) имаат најголемо зголемување на извозот. Во
Црна Гора се извезуваат поголеми количини огревно дрво. Повисокиот увоз од извозот во 2015
година покажува континуиран облик (4.330.000 евра) од дрво, како што се целуларни дрвени
панели, склопени панели за подни површини (7.270.000 евра), дрво (вклучувајќи ленти и фризи за
подот од паркет, несклопен) и лесонит од дрво или други лигнински материјали (2.530.000 евра).
Трговскиот биланс во шумарскиот сектор во Србија јасно покажува дека само во последните две
години (2014 и 2015 година) извозот го надмина увозот, што не е предизвикан од зголемениот извоз,
туку со намалување на увозот кој е речиси двојно поголем. Извозот на финалните производи и
панели во периодот 1990 - 2015 година се зголеми трипати, додека извозот на пилански производи
остана речиси ист. Увозот во сите категории во шумарскиот сектор во Србија во претходниот
период се зголеми, главно за финалните и пиланските производи. Уделот на индустријата за
преработка на дрво и мебел во бруто домашниот производ на Србија изнесуваше 1,56%, при што
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извозот изнесуваше 347.810.000 евра, што е 2,9% од вкупниот извоз на Србија. Има значителни
потенцијали за проширување на обемот на активности во преработката на дрво и индустријата за
производство на мебел, имајќи предвид дека во структурата на извозот доминираат производи со
ниска додадена вредност, додека уделот на производи со висока додадена вредност е само 26%.
Вредноста на извозот по работник изнесува 17.000 евра, што е неколку пати пониско отколку во
развиените земји на ЕУ. Затоа, неопходно е да се зголеми нивото на финализација на суровините,
што би било многу стимулативно за целата област на шумарството.

A2.5.7 Нелегална сеча
Нелегалната сеча се перцепира како едно од главните прашања во врска со шумарството во ЈИЕ.
Всушност, незаконитоста може да вклучува различни аспекти: криминал, корупција, нерегистрирање
на сечи или неконтролирана употреба на напуштено земјиште. Всушност, регионален факт е дека
статистичките податоци за употребата на дрво и производството на дрво не се согласуваат. Оттука,
нелегалната сеча, има импликации врз користењето на земјиштето, развојот на шумските ресурси,
но исто така и врз контролирано управување со почвите и водните ресурси.
Во Албанија, незаконските активности станаа вообичаени веќе во годините пред социјалните
економски реформи и достигнаа врв во 1997 година и продолжуваат до денес. Официјалната
статистика за нелегална сеча покажува, сепак, тренд на опаѓање. Врвот беше постигнат во
1997 година, кога беа регистрирани повеќе од 500.000 m3 бесправни сечи (INSTAT 2008). Според
владините статистики, вкупниот обем на нелегална сеча е околу 15% од годишната сеча. Сепак,
вистинскиот обем на нелегална или нерегулирана сеча, сепак, веројатно ја надминува легалната
сеча со фактор десет. Ова може да се заклучи од разликата помеѓу официјалните податоци за
снабдувањето со огревно дрво и фактичката потрошувачка. Најголемата потрошувачка група на
огревно дрво се домаќинствата, но јавните институции, производителите на јаглен и вар исто така
трошат значителни количини на огревно дрво. Вкупната потрошувачка на огревно дрво од различни
сектори е проценета на 2,55 милиони m3 / год. Оваа сума е одсечена од шумата на нерегулиран /
нелегален начин. Ова е исто така евидентно во промените на растечкиот фонд секоја година. Во
последните 15 години, промените се негативни, иако податоците од владините институции кажуваат
дека годишната сеча отсекогаш била под пропишаниот годишен етат. Со цел да се реши проблемот со
бесправната сеча и деградацијата на шумите, февруари 2016 година владата на Албанија спроведе
10-годишна забрана за сеча на шуми и трговија со шумски производи за секоја комерцијална намена.
Со цел да се спроведе мораториумот, владата формираше привремена работна група наречена
"зелена гарда" чија главна задача е да се спречи каква било штета на шумите, јавни или приватни.
Нелегалната сеча е препознаена како сериозен проблем за шумскиот сектор во БиХ. Некои
невладини организации за животна средина, на пр. WWF тврди дека БиХ заедно со другите земји
од Источна Европа претставува главен извор за пласирање на нелегално или сомнително дрво
на пазарот на ЕУ. Според WWF, износот на нелегално исечено дрво во БиХ е проценето на 1,2
милиони m3 (WWF, 2008). Официјалните национални податоци укажуваат на многу пониски бројки.
На пример, Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство на ФБиХ објави дека
во 2012 година само бесправно се сечат 38.603 m3 дрва, со вкупна вредност од 1.902.347,00 BAM
(Министерство за земјоделство, водостопанство и шумарство на ФБиХ, 2013). Со нелегалната сеча
се зафатени приватни и државни шумски парцели, но во приватниот шумски имот, тоа се должи
на нејасни права на сопственост и напуштање на приватните шуми како последица на војната. Во
2006 година, владите на двата ентитета ја препознаа потребата за усвојување на акциони планови
за борба против нелегалните активности во шумарството и секторот за преработка на дрво. Тие се
фокусираа на подобрување на процедурите за надворешна ревизија и развивање на внатрешните
капацитети на претпријатијата за управување со шумите. Неодамна, некои од кантоналните
шумски претпријатија за управување во ФБиХ ги развија своите интерни програми за спречување
и борба против корупцијата и нелегалното сечење. Овие програми главно се засноваат на следните
столбови: формална посветеност на компанијата за спречување и борба против корупцијата; развој и
спроведување на внатрешни структури во рамките на претпријатијата за превенција и борба против
корупцијата; развој и имплементација на механизми и инструменти за спречување и борба против
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корупцијата и континуирано образование и ширење на информации за важноста на превенцијата и
борбата против корупцијата.
Врз основа на шумскиот инвентар направен во Косово* во 2003 и 2012 година, само 70.000 m3 се
сечат секоја година, според регулативите на Косово*, додека над 90% од годишната сеча не се
врши според прописите (Косово* Инвентар на шумите, 2012 / 2013). Во истиот документ се наведува
дека бесправната сеча е идентификувана како проблем во 40% од јавното шумско земјиште и 29%
од приватните шумски предели. Шумските штети се предизвикани главно од биотски (човечки)
фактор, преку нелегалните активности. Населението продолжува да наоѓа нелегални начини за
обезбедување на греење и финансиски извори преку тргување со дрво. Шумите на пониски височини
се привлечни за нелегално сечење поради понискиот трошок и полесениот пристап до дрвата.
Постојат два главни фактори за бесправната сеча: нелегалната сеча на дрва за огрев за лични
профити / потреби од приватна и јавна шума и незаконска сеча од јавните шуми за организиран
криминал. Главните видови на бесправна сеча во Косово*: сеча без дозвола од јавните шуми, сеча
во заштитени подрачја, како што се националните паркови, лажна декларација за потекло на
дрвото, лажна декларација за количината на дрво, нелегална сеча на приватна шума, итн.
Проблемот со бесправната сеча и трговијата со дрва е значаен во речиси сите земји / територии
во ЈИЕ и во поширок контекст, така што тоа не е феномен што е специфичен за Црна Гора. Може
да се разликуваат два типа на бесправна сеча: бесправна сеча од сиромаштија и комерцијално
незаконско сечење. Управата за шуми добива податоци за нелегално сеча од регионалните единици,
од надлежни органи. Постои соработка со Главниот инжењер за одгледување и заштита на шумите во
Администрацијата за шуми кој ги координира сите активности од овој тип. Официјално забелешана
бесправна сеча во државните шуми во периодот од 2002 до 2015 година изнесува 58.714 m3.
Севкупно, обемот на нелегално исечено дрво во Македонија веројатно се движи од 25% до 30%. Во
врска со борбата против бесправната сеча, се одвива соработка меѓу шумската полиција и полицијата
на Министерството за внатрешни работи: полициските власти, кои се одговорни за сузбивање на
сите нелегални активности во земјата, вклучувајќи ги и шумските активности, се преземаат дејства
против сторителите заедно со шумарската полиција. Сепак, мал број на полициски работници,
недостатокот на материјална опрема, недоволен професионален капацитет навидум ја попречуваат
ефикасната борба против нелегалното сечење. Институционалните капацитети за спречување на
нелегалната сеча во институциите се недоволни. Главните причини за бесправна сеча во Македонија
се неповолни социјални и економски услови, недоволен број шумски полицајци и неефикасната
администрација на одделот за правда. Исто така, постои разлика во цената на исеченото дрво
кога се добива на нелегален начин, бидејќи се продава по поевтина цена. Соочувајќи се со овие
проблеми, терминот „одржливо управување“ беше вклучен во Стратегијата за одржлив развој на
шумарството и во Законот за шумите.
Нелегалната сеча постои во Србија со векови. Причините за тоа може да се најдат во општа
ориентација кон дрво и шуми како најпристапни ресурси, кои денес стануваат „социјален проблем“
или „проблеми на социјалните категории“. Криминалот поврзан со шумите честопати се потценува
во правниот систем и не се смета во иста категорија како и другите прекршувања на законите. Ова
главно се појавува во раселените рурални средини и често судиите и обвинителите не преземаат
соодветни мерки за правна заштита на шумите во помалку развиените региони, сметаат дека овие
„активности“ претставуваат еден вид „придонес во руралниот развој“ на сиромашното население.
Дополнително, казните за нелегални активности во шумарскиот сектор се многу ниски и многу
често регистрираните случаи се отфрлаат во судовите. Податоците за нелегални активности се
состојат од два извори на податоци: официјални статистички податоци и внатрешни податоци на
Дирекцијата за шуми (ДШ), кои воопшто не соодветствуваат. Сепак, податоците на ДШ покажуваат
5,5 пати поголем износ на исечено дрво на годишно ниво. Несогласувањето е главно во огревно
дрво, каде што значителниот износ има конечна дестинација на "пазарот на сива зона", надвор
од законскиот проток. Покрај оваа бројка, одржливоста не е загрозена, но постоечкиот тренд е
сигурно загрижувачки.
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A2.5.8 Управување со поплави
Поројните поплави се најчестите катастрофални настани што се случуваат во земјите / териториите
на ЈИЕ, со сериозни ризици за луѓето и нивните активности. Овие природни опасности предизвикаа
смрт на повеќе од 400 лица во последните 65 години и материјална штета проценета на повеќе од 27
милијарди евра. Регионалната традиција во ETCWs е подолга од 100 години, со извонредни резултати
во доменот на биотехничките и техничките работи. Во последните 15 години, зачестеноста на
настанување и деструктивност на поројни поплави укажува на тоа дека е неопходно да се постигне
повисок степен на координација меѓу различните активности поврзани со проблемите со контролата
на ерозијата и поројните поплави. Интегрираното управување во поројни сливови опфаќа технички
работи во хидрографска мрежа и биоинженеринг на почвата на падините, во прецизно дефинирана
административна и просторна рамка, со цел да се постигне максимална сигурност за луѓето и нивниот
имот и да се задоволат другите барања како што се заштита на животната средина, одржливо
користење на почвата, снабдување со вода за пиење, рурален развој, одржување на биолошката
разновидност и др. Еден од најважните елементи е воспоставувањето на хоризонтална координација
во управувањето со сливните подрачја, вклучително и областите на шумарството, земјоделството,
водостопанството и просторно планирање, врз основа на хармонизирано законодавство. Покрај
тоа, неопходно е да се обезбедат стабилни извори на финансирање, со долгорочни инвестиции
како единствен начин да се постигне превенција и да се минимизираат ризиците. Последиците од
отсуството на систематски начини на финансирање може да се видат во случајот со Србија, каде
што во мај 2014 година неколку дена беше направена директна штета од над 2 милијарди евра,
додека евидентираниот негативен раст изнесуваше -1,7%. За споредба, ефикасната заштита од
поплави во Србија за периодот 2016-2025 година бара инвестиција од 900.000.000 евра, односно
90.000.000 евра годишно (30.000.000 евра за одбрана од поројни поплави и 60.000.000 евра за
одбрана од речните поплави). Отсуството на ефикасна превенција на поројни поплави во земјите
/ териториите на ЈИЕ го загрозува концептот на социјален и економски развој и на тој начин ја
загрозува безбедноста на неколку милиони луѓе.

A2.5.9 Завршни одредби: институционална средина за управување со
природни ресурси
Институционалната поставеност е од суштинско значење за ефикасно и координирано управување
со природните ресурси. Иако ова не е специфична дијагноза за земјите / териториите на ЈИЕ,
тоа е, секако, едно од прашањата што треба да се решат во контекст на развојот на регионот.
Институционалната поставеност ги сочинуваат круговите на формулирање и имплементација
на политиките, но исто така и реалностите на администрацијата и заедничките или расфрлани
одговорности во управувањето со природните ресурси.
Централниот елемент, заеднички за сите земји / територии на ЈИЕ, е фрагментирана одговорност
за природните ресурси. На пример, различни министерства кои ги регулираат различните делови од
ресурсите, може да доведат до неконтролиран систем на управување, не испраќајќи хармонизирани
или негативни сигнали. Ова важи и за поделените одговорности во шумите, на пр. во шумските и
еколошките прашања во шумските подрачја и меѓу-тематски прашања во врска со управувањето со
почвите и водите. Кога институционалната и правна рамка е фрагментирана, често е тешко да се најде
патот низ лавиринтот на прописите. Иако правната рамка често изгледа импресивно во големина,
некоординираните политики остануваат неефикасни, бидејќи нивната имплементација е премногу
комплицирана или понекогаш дури и контрадикторна; всушност, тоа е често така, дека прекумерно
регулирање на природните ресурси во детали може да доведе до ќор-сокак, каде што решенијата
ориентирани кон иднината се попречени од премногу строгиот систем на управување. Навистина,
се чини дека командниот и контролниот систем, кој не е целосно спроведен од соодветните органи
за спроведување, создава негативни ефекти како што се стремат политиките и институциите од
горе надолу. Особено, во федералните и децентрализираните земји во регионите, ефективната
имплементација бара координација на политичките цели и административни тела, спроведување
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на локалното население и одговорните менаџери за природни ресурси, инструментите за
партиципативно планирање и борба против нелегалните практики во користењето на земјиштето и
природните ресурси. На пример, неконтролираното просторно планирање и користење на земјиштето
сè уште е една од главните причини за несакана промена на користењето на земјиштето и губење на
почвата, заштитата на водата и биодиверзитетот во регионот. Оттука, координираното управување
со природните ресурси е од суштинско значење за одржувањето на средствата за животната
средина и екосистемските услуги во земјите / териториите на ЈИЕ за да се задржат можностите за
рурален развој и создавање на економски нишки како што беше дискутирано претходно, но исто
така и да се постигне поголема усогласеност на законодавството на ЕУ, политиките и одредбите
како што е наведено во следното поглавје.
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ПОГЛАВЈЕ A3

Преглед на политиките на ЕУ за
управување со шумски, водни и
почвени ресурси
Ова поглавје дава краток преглед на главните политики на ЕУ во врска со шумите, водата и почвите.
Таа се осврнува на законски обврзувачките и необврзувачките барања што земјите-членки, како и
земјите кои пристапуваат во ЕУ и земјите кандидати за членство во ЕУ се обврзани да ги спроведат
или да ги земат во предвид за да станат членка на ЕУ. Понатаму, статусот на транспозиција и
имплементација на законодавството и политиките на ЕУ во поглед на шумите, водата и почвата во
земјите од ЈИЕ се обезбедуваат во второто подпоглавје.

A3.1 ЕУ Политики и инструменти поврзани со
шумите
Политиката за шуми во Европската унија е регулирана со Стратегијата за шуми на ЕУ, која беше
објавена во 2013 година. Оваа стратегија има осум приоритетни области:
1. Поддршка на нашите рурални и урбани заедници.
2. Поттикнување на конкурентноста и одржливоста на индустриите на ЕУ базирани на шуми,
био-енергија и пошироката зелена економија.
3. Шумите во клима која се менува.
4. Заштита на шумите и подобрување на екосистемските услуги. Подобрување на базата на
знаење
5. Какви шуми имаме и како се менуваат?
6. Нови иновативни шуми и производи со додадена вредност. Поттикнување на координацијата
и комуникацијата
7. Работејќи заедно за кохерентно управување и подобро разбирање на нашите шуми.
8. Шумарството од глобална перспектива.
Стратегијата има за цел да ги балансира функциите на шумите и обезбедувањето на екосистемските
услуги сега и во иднина, како и да обезбеди основа за конкурентен шумски сектор. Иако ја покажува
политичката природа која не е обврзувачка, стратегијата зазема поцелосен став кон шумите преку
нејзиниот поим за одржливо управување со шумите. Шумарската стратегија на ЕУ, исто така, ги
поврзува темите поврзани со земјоделството и руралниот развој со заштитата на биодиверзитетот и
адаптацијата кон климатските промени, како и енергетската и глобалната шумска политика. Во 2015
година Европската комисија објави повеќегодишен план за имплементација на новата стратегија за
шуми на ЕУ. Таа содржи поголем број акции со цел да се имплементира новата стратегија за шуми
на ЕУ за периодот 2015 - 2020 година.
Не постојат надлежности за развивање на заедничка законски обврзувачка шумска политика
во Европската унија (Pülzl et al., 2013). Меѓутоа, преку своите надлежности во земјоделството,
трговијата, животната средина, климатските активности и енергијата, од самиот почеток се
развиваа важни закони и политики поврзани со шумите (Wydra, 2013):
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Земјоделство и рурален развој / IPARD
Почнувајќи од политиките за земјоделство и рурален развој, Заедничката земјоделска политика
(ЗЗП) е најважна за шумите во Европската унија, бидејќи голем број субвенции се распределуваат
врз основа на ова законодавство. Во моментов, ЗЗП 2014-2020 има три долгорочни цели: одржливо
управување со природните ресурси и климатските активности, избалансиран територијален развој
и остварливо производство на храна.
За време на реформата Агенда 2000, ЗЗП беше структурирана долж Столб 1, "Мерки за поддршка
на пазарот и приходите" и Столб 2, "Рурален развој". Вториот столб главно дава директни средства
за шумите (Ангелстам и Ловриќ, 2014). ЗЗП ги поддржува земјоделците и руралниот развој: Во
овој контекст се даваат два вида интервенции: директни плаќања и пазарни мерки. Директните
плаќања (70% од вкупната буџетска потрошувачка) имаат за цел директно да придонесат за
приходот на фармата. 30% од оваа форма на трошоци (Регулатива, 1307/2013, 1308/2013) е поврзана
со обезбедување на јавни добра (на пример, квалитетот на почвата, биолошката разновидност
и секвестрацијата на јаглерод). Финансирањето се нуди во врска со шест приоритетни области
меѓу кои следните две се најрелевантни за шумите: приоритет 2 - подобрување на одржливоста
и конкурентноста на сите видови земјоделство и промовирање на иновативни технологии за
земјоделство и одржливо стопанисување со шумите; и приоритет четири - обновување, зачувување
и подобрување на екосистемите поврзани со земјоделството и шумарството). Од земјите се бара да
развијат сопствени програми за рурален развој каде приоритетните мерки треба да бидат избрани и
прикажани. Во однос на вториот столб (Регулатива, 1306/2013, 1305/2013), сите програми за рурален
развој се законски обврзани да трошат 30% од средствата за аспекти на животната средина и
климатските промени. Ова е важно за шумите, бидејќи се однесува на пр. директно на шумарските
мерки, областите на природни ограничувања и директивите за птици и хабитати (Natura 2000). Што
се однесува до пазарните мерки, Европската комисија може да ги искористи овие во случај на
неуспех на пазарот и пад на цените.
Голем број на правила поврзани со земјоделството и руралниот развој се директно применливи
во земјите-членки. За земјите што пристапуваат, ова значи формирање платежна агенција, како и
системи за управување и контрола (на пример, Интегриран административен и контролен систем).
Исто така, треба да се изградат капацитети за спроведување на програмите за рурален развој.
Од земјите, исто така, ќе се бара да применуваат законодавство за шеми за директна поддршка,
како и спроведување на заедничката пазарна организација за земјоделски производи (во поглед
на шуми, на пример, растенија и семиња), што исто така може да значи реформа или создавање
соодветни административни структури. Во многу случаи, иако не сите, земјите ќе можат да го
изберат надлежниот орган кој е одговорен само за спроведувањето на барањата.
Инструментот за претпристапна помош (IPA) има за цел да ги поддржува земјите што пристапуваат
преку финансиски и технички средства за вршење економски и политички реформи. Во моментов
за периодот 2014-2020 година IPA II е оперативен. Меѓу нејзините корисници се Албанија, Босна и
Херцеговина, Македонија, Косово*, Црна Гора, Србија и Турција. Државните стратешки документи
за секој корисник се подготвени за овој 7-годишен период. Најновите извештаи од 2016 година
покажуваат значителен напредок во сите земји, иако не и униформно.
Трговија
Бидејќи бесправната сеча создава значителен проблем за трговијата со производи од дрво,
Европската унија ја промовира интеграцијата на поимот одржлив развој и во меѓународната трговија.
Поради тоа, го создаде Акциониот план на ЕУ за спроведување на законот за управување со шумите
(FLEGT акционен план) со цел да се спречи увозот на нелегално дрво и сродните производи во ЕУ.
Со цел да се спроведе овој акционен план надвор од Унијата, земјите за производство на дрво кои
имаат за цел извоз на овие производи во ЕУ се согласуваат со Доброволни партнерски договори
(WPA) со ЕУ. Тие се базираат на националното законодавство. Истите обезбедуваат дека дрвото е
законски исечено и дека ова може да се следи назад. Шест земји досега потпишаа такви договори
и Индонезија веќе издава лиценци за FLEGT. Голем број други земји во Африка, Азија, Централна и
Јужна Америка во моментов преговараат за вакви договори со ЕУ.
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За дополнување на Акциониот план FLEGT, во 2013 година стапи на сила регулативата 995/2010 на
ЕУ. Според оваа регулатива, увозниците на дрво и трговците се обврзани да го знаат изворот на кој
било дрвен или шумски производ, кој го купуваат да можат да обезбедат правна усогласеност при
влегувањето на пазарот на ЕУ. Заедно овие правила имаат за цел да го спречат незаконскиот увоз
на дрво и шумски производи во ЕУ. Во случај да се користат CITES дозвола и FLEGT лиценца, тие
се сметаат за усогласени со потребните мерки кои се преземаат. Земјите кои сакаат да увезуваат
дрво и дрвни / шумски производи во ЕУ ќе мора да ги следат упатствата објавени од страна на
Европската комисија во 2013 година и да можат да ја следат законитоста на дрвниот / шумскиот
производ што имаат за цел увоз. Се бара од операторите да применат "длабинска анализа", како
и да користат систем на длабинска анализа. Трговците исто така треба да водат евиденција за
добавувачите, како и за клиентите.
Документ на Комисијата ги објаснува одредбите на ЕУТР и обврските за операторите. Правилата
варираат во однос на тоа како дрвото е добиено (исечено внатре / надвор) во ЕУ. Овој водич беше
ажуриран во 2016 година поради неодамнешниот преглед (Rivera Leon et al., 2016). Бидејќи, сепак,
ЕУТР бара доказ за законитост пред да може да продаде производ на пазарот на ЕУ, компаниите
или добавувачите мора да добијат верификација на законитоста и не можат да го следат пристапот
кој е вообичаен.
Здравјето на растенијата и репродуктивниот материјал
Главната цел на поврзаното законодавство на ЕУ е да се заштити храната и добиточната храна
која се добива од растенијата со цел да се спречи штетната интродукција и ширење на штетници
и болести во рамките на Унијата. Понатаму, има за цел да ја регулира трговијата со растенија и
растителни производи во и надвор од Унијата во согласност со меѓународните обврски и стандарди.
Во врска со законодавството на ЕУ за здравјето на растенијата, најважните беа Директивата на
Советот 91/414 / EEC, Директивата 2000/29 / ЕЗ на Советот, Директивата 1999/105 / ЕЗ на Советот и
Регулативата (ЕЗ) 396/2005 (Pelli et al. 2012) во минатото. Меѓутоа, во меѓувреме Европската комисија
ја идентификуваше потребата за понатамошно усогласување на законодавството. Директивата за
шумски репродуктивен материјал 99/105 и единаесет други директиви за растителен репродуктивен
материјал се предложи да се спојат во 2013 година. Сепак, според Bouillon et al. (2015) од Европската
комисија се очекува да не ги вклучи директивата за шумски репродуктивен материјал во овој пакет,
но според нив, контролните активности поврзани со нив без многу сомнеж ќе бидат интегрирани
во Регулативата 882/2004. Затоа, контролите во иднина ќе следат пристап базиран на ризик за
безбедноста на храната.
Фитосанитарни мерки
Фитосанитарната политика на ЕУ ги утврдува правилата за внатрешна трговија во Унијата и за увоз
на производи од трети земји и за заштита на јавното здравје. Не постојат ветеринарни и здравствени
проверки на внатрешните граници на ЕУ, но во нејзините надворешни граници се применува
заеднички режим. Хигиенските аспекти се опфатени во однос на заштитата на растенијата, исто
така, според законодавството на ЕУ.
Главно, земјите кандидати се обврзани да го спроведат поврзаното законодавство на ЕУ, како и да
ја стават потребната администрација за да се избегне увозот на штетници и болести. Регулираните
членови побаруваат сертификати. На пример, компаниите за пакување на дрво ќе треба да ги
исполнат двете барања од земјата на потекло и земјата-дестинација. Доколку растенијата или
растителните производи се извезуваат во ЕУ, тие ќе мора да бидат придружени со сертификат за
здравјето на растенијата, да бидат подложени на царински и фитосанитарни инспекции, како и да
се регистрираат во официјалниот регистар на ЕУ. Можеби ќе треба да се исполнат дополнителни
барања во однос на семенскиот и репродуктивниот материјал на растенијата (види погоре маркетинг на шумски репродуктивен материјал).
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Натура 2000
Мрежата Натура 2000 е составена од Директивата за птици 2009/147 / EC и Директивата за
живеалишта 92/43 / EEC. И двете се меѓу најважните закони на ЕУ за заштита на природата. Околу
30% од сите локации се составени од шуми или пошумено земјиште. Дополнителни 30% содржат
шумски делови и соодветни видови. Се применуваат различни мерки за заштита на тие видови. Тие
се движат од силни конзерваторски цели со минимални инвазивни мерки до нормалните форми на
управување во зависност од живеалиштето и видовите за кои станува збор. Земјите кандидати,
како и земјите-членки, се должни да предложат места за заштита со Натура 2000.
Други
Постарите закони во однос на загадувањето на воздухот и превенцијата од шумски пожари, како и
контролата, повеќе не се во сила. Регулативата за Фокус на шумите 2152/2003 ги замени, но истекува
во 2006 година. Фондот за солидарност на ЕУ сé уште нуди финансиски средства за справување со
штетите предизвикани од катастрофи.

A3.2 ЕУ политики и инструменти поврзани со
водата
Рамковната директива за води 2000/60/EC (РДВ) беше усвоена во 2000 година и е надополнета со
други, поспецифични закони на ЕУ. На пример, Директивата 2007/60 / ЕЗ за поплави, Директивата
2006/118 / EC за подземните води, Директивата 2006/7 / EC за водата за капење, Директивата
за вода за пиење 98/83 / EC, Директивата за третман на урбани отпадни води 91/271 / EEC , и
Директивата за нитрати 91/676 / EEC. РДВ не само што управува и заштитува вода на национално
ниво, туку ги надминува политичките граници за да обезбеди добар квалитет на водата во
соработка со соседните земји, кои споделуваат реки. Од земјите-членки беше побарано да изготват
планови за управување со речен слив (RBMPs) за моментално 110 речни сливови. Понатаму, други
цели вклучуваат постигнување на добар еколошки и хемиски статус на телата на површинските
води, како и добар статус на подземните води (добар хемиски и квантитативен статус). Системот
за класификација на СРД за површинска вода вклучува пет категории (одлични, добри, умерени,
слаби, лоши) кои земјите-членки треба да ги проценат. За проценка на хемискиот статус, беа
изработени стандарди за квалитет. Исто така, се бара учество на граѓаните за да се добие јавна
поддршка. Комисијата го следи напредокот во спроведувањето преку изготвување на извештаи за
спроведување и прегледи за напредокот. Бидејќи ризиците од поплави, но исто така и недостигот
на вода и сушите почесто се јавуваат, Директивата за поплави во ЕУ 2007/60 / EC бара од земјитечленки да подготват проценка на ризикот од поплави за сите нејзини реки, како и карти за
опасности од поплави. Првиот раководен циклус за РДВ заврши 2015 година. Следниот ќе заврши
во 2021, односно 2027 година за исполнување на сите преостанати цели на политиката. Постои
голем број документи за упатства кои ќе ги поддржат земјите-членки, но и земјите-кандидати во
спроведувањето на соодветното законодавство за да ги исполнат сите цели на политиката (http://
ec.EURpa.eu/environment/water/water-framework/facts_Сликаs/guidance_docs_en .htm).
Директивата за нитрати 91/676 / EEC има за цел да го спречи влошувањето на квалитетот на водата
преку избегнување на загадувањето на почвата и на површинските води од нитрати од земјоделски
извори. Целите се да се промовираат добри земјоделски практики. Исто така, Директивата за
нитрати е дел од РДВ.
Директивата за вода за пиење 98/83 / EC се однесува на квалитетот на водата наменета за
консумирање од човекот за да се заштити здравјето на луѓето. Врз основа на ова законодавство во
моментов 48 микробиолошки, хемиски и индикаторски параметри се следат и тестираат редовно.
Земјите-членки, како и земјите-кандидатки, можат да постават построги барања, но да не смеат да
донесат пониски стандарди. Ревидирана е Директивата за вода за пиење и се очекува предлог на
Комисијата кон крајот на 2017 година.
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Директивата на Советот за урбани отпадни води 91/271 / EEC беше усвоена на почетокот на
1990-тите за заштита на животната средина од испуштањата на урбаните отпадни води, како и
испуштањата од одредени индустриски сектори. Го регулира собирањето, третманот и испуштањето
на домашните отпадни води, мешавината на отпадните води и отпадните води од одредени
индустриски сектори вклучени во Анекс III од Директивата.

A3.3 Политики и инструменти поврзани со почвата
во ЕУ
Во 2006 година Европската комисија ја усвои својата Тематска стратегија за почви (COM 2006/231)
која вклучуваше и предлог за Рамковна директива за почви. Сепак, земјите-членки не се согласија
со ова законодавство и во април 2014 година Комисијата одлучи да го повлече својот предлог.
Заложбата за заштита на почвата се уште е една ако нејзината цел. Во седмата Акциона програма
за животна средина јасно е наведено дека одржливото управување со почвата е подеднакво важно
како и неговата заштита и ремедијација на контаминирани локации. Во 2012 година Европската
комисија извести за спроведувањето на тематската стратегија за почвите (COM 2012/46). Тематската
стратегија за почвите предвидува поставување рамка за акција за подигање на свеста, истражување,
интеграција на заштитата на почвата и предлог за рамковна директива која беше повлечена подоцна.
Една неодамнешна студија (Frelih-Larsen et al. 2017) ги испитува сите релевантни политики на ЕУ во
врска со управувањето со почвата, заштитата и санацијата на загадените локации. Заклучува дека
како и за шумската политика, голем број клучни легислативи на ЕУ имаат влијание врз почвата, на
пр. столб 1 и 2 од регулативите за рурален развој, Стратегијата за шумите на ЕУ, Директивата за
нитрати, законодавството на Натура 2000, Рамковната директива за вода итн.
Други закони на ЕУ кои некако се однесуваат на почвата постојат бидејќи имаат за цел да спречат
закиселување (на пр. Националната директива за ограничување на емисиите), како и оние кои
имаат за цел контрола на емисиите од инсталациите како за земјиштето така и за вода (на пр.
Директивата за индустриски емисии 2010/75 / ЕУ, Директивата за одговорност за животната средина
2004/35 / EC и Директивата за депонии 1999/31 / EC).

A3.4 Исполнување на барањата на ЕУ во земјите /
териториите на ЈИЕ
Во моментов Албанија, Македонија, Црна Гора и Србија се официјални земји кандидати кои аплицираа
за пристап во ЕУ, додека Босна и Херцеговина и Косово* се потенцијални земји кандидати. Како
резултат, земјите кандидати треба да се усогласат со законодавството и правилата на ЕУ, додека
земјите-потенцијални кандидати исто така имаат за цел приближување на нивното законодавство
и политики.
Во однос на законодавството поврзано со шумите во ЕУ, сите земји / територии на ЈИЕ имаат
за цел да ги имплементираат потребните одредби:
Албанија го транспонираше трговско насоченото шумско законодавство, но поради корупцијата
влијанието во практиката е минимално. Нејзиното законодавство за шуми, покрај другото национално
законодавство, директно се однесува на директивите на ЕУ во врска со трговијата со семе, Натура
2000 и мониторингот на шумите. Европската комисија (2016а) во својот извештај исто така нагласи
дека пет Натура 2000 површини треба да бидат назначени до 2017 година, како и бидејќи забраната
за лов е корисна за заштита на неговата фауна, таа е продолжена уште пет години.
За да се исполнат барањата на трговското законодавство EUTR во Босна и Херцеговина и да се
минимизираат потенцијалните закани за извозно ориентирани дрвопреработувачки претпријатија,

42

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

Акциониот план за EUTR за БиХ беше развиен во март 2013 година. Овој акционен план, исто
така, треба да ги подобри човечките и институционалните капацитети, како и спречување на
нелегални активности и поддршка на активностите за сертификација на шумите. Подготвен е
список на потенцијални области на Натура 2000, а потенцијалните планови за управување беа
развиени благодарение на донаторски проект. Сепак, според извештајот на Европската комисија
(2016б), законодавството за заштита на природата останува да се усвои и спроведе. Поради овој
проект беше поддржана поврзаната правна имплементација во рамките на законите за заштита на
природата. Во поглед на фитосанитарните аспекти и шумски репродуктивен материјал потребни
се превземање на мерки. Сепак, системот на официјална ветеринарна и фитосанитарна контрола
досега не е целосно усогласен. Што се однесува до заштитата на растенијата во рамките на
ФБиХ, беше донесен правилник со кој беа идентификувани и надлежните органи задолжени за
активностите за известување и предвидување.
Косово* во својот нацрт-закон за шумите експлицитно се осврнува на законодавството на ЕУ за
шумски репродуктивен материјал и спречувањето на трговијата со двна маса добиена со нелегална
сеча и дрвни производи за да ги исполни бараните обврски, но ова досега не е финализирано. Во
однос на Натура 2000 досега не беа избрани соодветни области, и покрај фактот дека се поврзани
со законодавството и политиките кои го бараат тоа. Во извештајот на Европската комисија (2016c)
се наведува дека усогласувањето со нејзиното законодавство е само во почетниот статус, бидејќи
нема ниту една ефективна заштита за областите. Тие, исто така, заклучуваат дека во однос на
фитосанитарните аспекти треба да се направи повеќе.
Македонија го имплементираше законодавството на Натура 2000, бидејќи законодавството
стана дел од него законодавството за заштита на природата, но процесот на назначување на
соодветни површини исто така не е започнат досега. Досега EUTR и барањата што ги содржи не беа
имплементирани, но започна дебата која исто така упатува на сертификација на шумите. Конечно,
Македонија за членство во Светската трговска организација (WTO) ги усогласи своите санитарни и
фитосанитарни мерки во согласност со меѓународното право.
Во Србија одговорноста за усвојување на потребното законодавство на ЕУ се дели помеѓу
Дирекцијата за шуми, Фитосанитарната управа, Управата за ветеринарство и министерството
задолжено за законодавството за животна средина. Сепак, моменталниот статус на спроведувањето
на законодавството на ЕУ е моментално нејасен и покрај фактот дека некои закони, на пр. во однос
на шумскиот репродуктивен материјал веќе се имплементирани. Покрај тоа, бидејќи Србија во
моментов е во процес да стане членка на WTO, исто така ги применува соодветните фитосанитарни
и санитарни договори, но може да се заклучи дека може повеќе да се направи на оваа тема.
Законодавството Натура 2000 не беше целосно транспонирано, бидејќи постојат јазови (на пример,
птици кои се ловат / не можат да се ловат). Затоа, последниот извештај од Европската комисија
(2016е) го оценува статусот на имплементација како умерен.
Црна Гора не спроведе систем за длабинска анализа, како што се бара од законодавството на
EUTR. Ветеринарни и фитосанитарни мерки се на сила и според извештајот на Европската комисија
(2016f) Црна Гора постигнала добар напредок, но во оваа област треба да се направи уште повеќе
(на пример, подобрување на административниот капацитет). Веќе во 2007 година беше усвоен закон
за шумски репродуктивен материјал базиран на барањата на ЕУ, но беа предложени понатамошни
подобрувања. И покрај фактот што Црна Гора го усвои законодавството за Натура 2000, извештајот
на Европската комисија (2016f) сугерира на пример, рационализација и обезбедување ресурси за
нејзината институционална рамка за назначување и управување со идните локации.
Што се однесува до имплементацијата на законодавството на ЕУ за водите, земјите /
териториите на ЈИЕ презедоа следниве мерки:
Албанија ги транспонираше барањата на рамковната директива за води на ЕУ во своето
законодавство за интегрирано управување со водите. Во однос на Директивата за поплави,
транспонирањето е во напреден статус. Според извештајот на Европската комисија (2016а),
законодавството за квалитетот на водата, како и административниот капацитет за управување со
водите се смета за слаб. На пример, имплементацијата на законодавството на ЕУ за вода за пиење
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и подземни води е недоволно, а развојот на плановите за управување со речните сливови не е
завршен ( досега постои само еден).
Босна и Херцеговина, БиХ, ФБиХ и РС ја транспонираа рамковната директива за вода на ЕУ.
Беа направени значителни напори во однос на другите закони за вода во ЕУ. На пример, нивото
на транспозиција на рамковната директива за вода, директивата за третман на урбаните отпадни
води и директивите за вода за пиење е постигната. Според извештајот на Европската комисија
(2016б), недостига стратегија за земјата и инвестициски план за управување со водите. Меѓутоа,
исто така беше потврдено дека ФБиХ и РС ја спровеле и стратегијата за управување со водите.
Во Косово* имплементацијата и транспонирањето на легислативата за водите на ЕУ напреднаа
само во некои области. Додека беше постигнат добар напредок во однос на директивата за вода
за пиење, и натаму им недостигаат други (на пример, рамковна директива за вода, директива за
загадени урбани води, директиви за нитрати и поплави). И покрај фактот што е постигнат значителен
напредок поради усвојувањето на новиот закон за вода, потребни се понатамошни напори. Во
извештајот на Европската комисија (2016c) се наведува дека сè уште не е донесена ниту една
стратегија и акционен план за заштита на водата, ниту е формиран орган за управување со реките.
Покрај тоа, беше кажано дека канализација без пречистителен систем претставува сериозна
закана за подземните води. Различните одговорности споделени меѓу различните министерства и
одговорни тела ја прават координацијата суштинска потреба за зајакнување на спроведувањето на
барањата на ЕУ.
Со својот Закон за вода, Македонија транспонираше неколку директиви на ЕУ кои се однесуваат на
квалитетот и управувањето со вода. Плановите за речните сливови се подготвени и транспонирањето
на рамковната директива за вода достигна задоволително ниво, иако не е целосно имплементирано
досега. Во однос на директивата за поплави е формиран само надлежен орган, но сепак не се
имплементираат дополнителни барања. На пример, недостасуваат податоци за опасностите
од поплави и ризиците за сите речни сливови, не постои координација на РДВ и ДП итн. Според
извештајот на Европската комисија (2016д), не постои систем за следење на квалитетот на водата
и квантитетот како нетретирани урбани отпадни води се главниот извор на загадување.
Во Србија, различни делови од законодавството и во моментов подготвуваната национална
стратегија за управување со водите (која се очекува за 2017 година) има за цел да ги транспонира
барањата на рамката за вода на ЕУ и директивите за поплави во ЕУ. Меѓутоа, транспонирањето
не е целосно постигнато, бидејќи се очекува да бидат издадени и низа подзаконски акти и
декрети. Во врска со директивата за поплави, достапни се детални ризици од поплави и карти за
опасности од поплави. Како и за другите земји од ЈИЕ, извештајот на Европската комисија (2016е)
ја гледа отпадната вода која не поминала во процесот на прочистување како главен извор на
загадување. Исто така беше нагласено дека треба да се подобри мониторингот на површинските
води и подземните води, како и Комисијата да побара зајакната администрација, спроведување и
меѓуинституционална координација.
Во Црна Гора беше усвоена национална стратегија и акционен план за исполнување на барањата
на законодавството на ЕУ во врска со темата за животната средина и климатските промени.
Обврските за законодавството поврзано со водата се делат меѓу Министерството за земјоделство
и рурален развој и други министерства, како што се Министерството за туризам и одржлив развој
и Министерството за внатрешни работи. Затоа е формирана работна група за вода. Извештајот на
Европската комисија (2016 година) го оцени транспонирањето на законодавството за вода на ЕУ
како прилично ограничено. Не само што не се донесени националната стратегија и акционен план
за заштита на водата, плановите за управување со речните сливови исто така не беа дизајнирани
(се очекува до 2020 година), но нивната подготовка само што започна. Системот за мониторинг
на количеството и квалитетот на водата сe уште не е воспоставен, а органите за управување со
реките сè уште не функционираат.
Во однос заштитата и управувањето со почвата, во земјите / териториите на ЈИЕ:
Во Албанија постигнат е одреден напредок во однос на подигнување на свеста и интеграција на
44

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

заштитата на почвата и нејзината одржлива употреба во други секторски стратегии, на пример,
во областа на земјоделството, шумарството, управувањето со водите и индустрискиот менаџмент.
Досега не е поставена никаква поврзана законска регулатива. Истражувачки активности постојат,
но само неколку се однесуваат на деградација на почвата, но не го покриваат националното ниво.
Исто така, не се врши мониторинг на статусот и квалитетот на почвата.
Во 2005 година, Босна и Херцеговина и нејзините ентитети РС и ФБиХ потпишаа меморандум
за разбирање со Европската комисија во врска со меѓусебната соработка и поддршката за развој
на националните системи за мониторинг на животната средина. Темите опфатени во тематската
стратегија на ЕУ не се вклучени во националното законодавство. Единствено прашањето за
подигање на свеста и истражување е опфатено во сродни стратегии.
Во Косово* нема посебна регулатива за почвата, и покрај тоа што законот за шуми индиректно се
однесува и на почвата.
Македонија во моментов подготвува национален акционен план за борба против деградацијата и
опустинувањето на земјиштето што на некој начин исто така се однесува и на почвата, но како во
Косово* во моментов не постои друго законодавство кое директно се однесува на почвата.
Спротивно на ЕУ, Србија усвои закон за заштита на земјиштето. Ова вклучува обезбедување на
правилник за да се обезбеди систематски мониторинг на квалитетот на почвата, индикатори за
проценка на ризикот за идентификување на деградацијата на почвата и методологија за развој на
програма за санација. Покрај тоа, контаминираните локации се вклучени во европскиот регистар
за ослободување и трансфер на загадувачи. Понатаму, Србија ја следи состојбата со ерозија и
органски јаглерод во почвите.
Конечно, Црна Гора има развиено две стратегии (една во врска со транспонирањето и спроведувањето
на правото на ЕУ за животна средина и една во врска со развојот на земјоделството и руралните
области), кои исто така имаат главни цели долгорочно управување со вода и почва. Сепак, не е
развиено посебно законодавство за почвите.
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ПОГЛАВЈЕ А4

Препораки за интегрирано
управување со природните ресурси во
ЈИЕ
(1) Насоки за развој на секторот природни ресурси
Шумарскиот сектор треба да се разбере во поширока дефиниција на секторот заснован на шуми, кој
ги вклучува фазите од примарното производство на дрво и НДШП, обезбедување на екосистемски
услуги, но исто така и секундарни и терцијарни активности. Во ваков пристап со вредносни синџири,
важно е да се разбере каде се генерира додадената вредност, и како таа придонесува за руралниот
развој, а внатрешната и меѓусекторската соработка може да го поттикне развојот на секторот
базиран на шуми.
Важни чекори во таа насока се:
•

•

•

Зголемување на профитабилноста на шумските претпријатија: иако е потврдена силната
социјална компонента на шумските претпријатија, тие се во голема мера непрофитабилни.
Се препорачуваат: рационализирање на административните и управувачките структури
и да се истражуваат стратегии за ревизија на државните шумски претпријатија (на пр.
Зајакнување на одговорноста на персоналот, награди за успех), инвестиции во шумската
инфраструктура и технологија, посилен премин кон стратегии за адаптивно управување и
премин од количество до квалитет на шумски производи и услуги.
Подобрување на базата на знаења за управување со шумите, почвата и сливот: современи
инструменти за следење се предуслови за одржливо управување со шумските ресурси. Во
моментов, националните шумски инвентари сé уште во голем обем недостигаат. Од друга
страна, ригидните инструменти за планирање на ниво на претпријатие го попречуваат
динамичното управување со шумите ориентирано кон иднината. Имплементацијата на новите,
потенцијални концепти за управување може да помогне да се надмине одржувањето само на
статус кво, но помага да се открие потенцијалот на мултифункционалното шумарство што
ги задоволува и усогласува растечките потреби на општеството. Понатаму, интегрираното
управување со сливот бара најсовремена база на знаење и модерен инструмент за планирање
на сливовите, прогноза и проценка на ризикот.
Градење на нови можности за создавање на вредност: извозот на суровини како што се
обло дрво или НДШП суровини (на пример, замрзнати печурки) ќе остави големи делови
од создавањеto на вредност надвор од регионот. Исто така, користењето на големи
количини на дрво за само-оддржливо греење може да се надминат со нови биоенергетски
стратегии, вклучително и енергетски постројки во заедницата. Новите трендови како што се
озеленувањето на општеството, здравата храна или еко-туризмот можат да создадат големи
можности за диверзификација на секторот, но имаат потреба од стратешка и политичка
поддршка и бараат национални и меѓународни инвестиции во меѓусекторски пристап.
Зајакнувањето на заедниците и децентрализацијата на планирањето и управувањето со
овие активности може да бидат основи за нивниот успех.

(2) Кон нови пристапи за планирање на користењето на земјиштето
Земјата е ограничен ресурс, а истовремено е и инструмент за иднината на земјите / териториите
на регионот. Неусогласеното планирање на просторот е главен извор за губење на продуктивно
земјиште и неефикасно управување со неговите ресурси. Од друга страна, намалувањето на
популацијата и напуштањето на земјиштето наметнуваат голема пречка за руралниот развој.
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Препораките за планирање на користење на земјиштето се состојат од:
•

•

•

•

•

Подобрување и усогласување на просторното планирање: неконзистентно просторно
планирање, неконтролирано доделување на дозволи за користење на земјиштето, разделени
одговорности, слабо спроведување на правилата и регулативите и нецелосно враќање на
земјиштето создаваат долготрајни влијанија врз одржувањето на соодветните почвени и
екосистемски квалитети. Треба да се инсталираат конзистентни и ригидни инструменти за
просторно планирање на меѓусекторско ниво со цел да се обезбеди плодноста на екосистемот
и земјиштето.
Инвестирање во инструменти за управување со природните ресурси, како што се планови
за развој на шумите, планови за управување со ризиците од поплави, карти за опасност и
ризици од поплави, почвени карти и хармонизирани системи за следење, општо вклучувајќи
хармонизирана методологија за утврдување на загубата на почвата на регионално ниво.
Чистење на загадени и минирани локалитети: ЈИЕ сеуште е многу загадена со токсичен
отпад и минирани површини, поради што поголемите делови од земјиштето се недостапни и
природните ресурси се загрозени и неупотребливи. Треба да се дадат приоритети за да се
разјаснат временските планови како да се подобри оваа ситуација што влијае на шумите,
водата и почвите, истовремено барајќи меѓународна поддршка и регионална соработка.
Намалување на напуштањето на земјиштето: напуштањето на земјиштето е главен извор
за неконтролирано и неодржливо користење на земјиштето и природните ресурси. Оттука,
инвестициите во руралните области се клучни за одржување на капацитетите на ресурсите
и на луѓето во регионот. Европските програми како што е IPARD создаваат можности за
поддршка, истовремено подобрување на усогласеноста со Легислативата за води на ЕУ.
Поддршка на модерните комуникациски технологии и инфраструктура за веб-пристап во
руралните средини за интегрирано планирање на шумски, почвени и водни ресурси.

(3) Екосистемски услуги како улога за интегрирано користење на природните ресурси
Концептот на екосистемски услуги носи интегриран поглед на природните ресурси во корист на
екосистемите и човечките општества. Интегрално е тоа што управувањето со природните ресурси
бара синергија во нивното постоење наместо конфликти еден спрема друг.
Ова бара:
•

•

•

Креирање на крос-секторски платформи за креирање политики и донесување одлуки:
фрагментираното донесување одлуки не одговара на интегритетот на екосистемите и на
нивните услуги. Ако шумите, водата и почвата се поделени во политички и административни
одговорности, интегрирано управување со природните ресурси е невозможно. Новите
начини на управување со природни ресурси, како што се меѓуминистерските форуми за
размена, регионалните, меѓунационалните форуми за екосистемски пристап и интегрираните
алатки за планирање на терен, можат да поттикнат подобра интеграција и да помогнат
во намалувањето на несоодветни стимулации за користење на земјиштето и природните
ресурси.
Да се истражат нови начини за маркетинг и плаќање на екосистемските услугите: да се
добијат средства за поттикнување на екосистемските услуги треба да се генерираат
приходи од приватна и од државна страна. Треба да се бараат механизми за поддршка на
маркетингот на екосистемските услуги на пазарот, како што е еко-туризмот, заштитата на
претприемништвото и инструментот за обезбедување на одржување на непрофитабилни
услуги и јавни добра (како што се вода или биолошка разновидност). Инструментите на ЕУ,
како што е Натура 2000, се вредни за следење и важни за усогласување.
Да се најде соодветно зонирање на екосистемските услуги: дефинирањето на жешки точки
за специфични услуги за екосистемските услуги може да го поддржи соодветниот механизам
за планирање и насочено и ефикасно финансирање на целните потреби и стоки.
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(4) Кон ново ниво на развој на бизнисот
Развој на користењето на природните ресурси и конотираните сектори бара приватни иницијативи
и мотивирачко деловно опкружување кое помага да се придонесе за рурален развој и решенија за
напредни индустрии подготвени за инвестирање.
Големи чекори се состојат од:
•

•

•

Подобрување на спроведувањето на законот и правната сигурност: за секоја економска
активност зачувување на правните стандарди, сигурноста на инвестициите и правната
сигурност е од фундаментално значење за неговата имплементација. Од суштинско значење
е да се бори против нелегалните практики како што се нелегално сечење, транспарентни
права на дозволи за земјиште или неправилно менување на легалните прописи честопати
се одвиваат рака за рака со корупцијата што го попречува стимулот за иницијативата и
инвестициите.
Да се развијат капацитети и стратегии за не-примарните сектори: зголемениот надзор над
природните ресурси како главен двигател на новата економија подразбира дека постојат многу
можности за создавање на вредност. Вертикалната соработка меѓу потсекторите, новите
никши и брендови за производи со додадена вредност, наместо извоз на суровини, може
да помогне да се направат природните ресурси локомотива на биоекономијата во регионот,
вклучувајќи ги и преработените и напредни производи од дрво (мебел, преработувачка
индустрија, био-хемикалии, медицински производи) при обидот да се постигне задржување
на работна сила и капацитетите во регионот.
Креирање средина за стимулирање на бизнисот: малите и средните претпријатија се токму
'рбетот на денешните општества. Клучот е дека административните оптоварувања не
треба да го запрат таквиот развој, туку да нудат програми за создавање бизнис, особено
во руралните средини. Ова подразбира хоризонтална и вертикална соработка заедно со
синџирите на вредности, здруженија за производство-процесор и маркетинг кластери кои се
атрактивни на национално ниво, но исто така и на регионално ниво и на ниво на ЕУ.

(5) Приватните сопственици на земја во фокусот
Во пресрет на денационализацијата и приватизацијата на земјиштето, многу сопственици на
земјиште остануваат исклучени од знаењето, вештините и мотивацијата за правилно управување
со нивното земјиште. Додека државното земјиште се чини дека е управувано многу ригидно,
приватната сопственост е во голема мера непозната, но честопати е наметната со државна контрола
од врвот надолу.
Со цел да се активира целосниот потенцијал на приватното земјиште, се препорачува следново:
•

•

•

Поддршка за организирање на приватните сопственици на земјиште: примерите покажуваат
дека посилната организација на сопственици на земјиште води до зголемување на мотивацијата
за правилно управување со земјиштето и според дадени стандарди. Соработката може
да помогне да се надминат маргиналните групи на индивидуалните сопственици во однос
на капацитетите и потенцијалите за маркетинг, да се залагаат за нивните интереси и да
преземат одговорности за нивната сопственост, но исто така и за општествените придобивки.
Зголемување на износот на активно управувано земјиште: само кога се активираат приватни
сопственици на земјиште, можно е да се спроведе процедура на работа на посакуваното
земјиште и управување со природните ресурси. Мора да се постават ефективни инструменти
помеѓу законодавната и административната моќ и приватното користење на земјиштето (на
пример, заеднички форуми, стимулации) за да се обезбеди интегриран допир врз природните
ресурси, како што се шуми, вода и управување со почвата.
Новите форми на комуникација што треба да се имплементираат: државата не треба да
се крие зад политиката од горе надолу, туку да промовира активна размена со приватните
земјопоседници со цел да се постигнат јавни политики. Ова значи дека државните органи
знаат кои се приватни сопственици, кои се нивните интереси и каква е потребата да се
усогласат со националните стандарди. Важно е да се инсталираат јасни модалитети на
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комуникација, платформи за размена на засегнатите страни, кои содржат повеќе блиски
секторски заедници.
(6) Отпорноста како интегрален концепт за користење на природните ресурси
Ограничен поглед кон природните ресурси не е адекватен во овие денови. Глобалните трендови, како
што е глобалното затоплување, може да го наметнат притисокот врз екосистемите на ЈИЕ повеќе
од вообичаеното. Ова не е важно само за продуктивноста на земјиштето, туку и за одржувањето
богатството на биолошката разновидност и водите.
Оттука, се препорачува следново:
•

•

•
•
•

Да се преземе акција за адаптација и ублажување на климатските промени: стратегиите за
климатските промени и инструментите за правилна имплементација се повеќе од работа
со документи. Интегрираниот поглед на управувањето со природните ресурси има потреба
од оперативни планови кои ќе донесат јасни планови наместо неизвесност. Кампањи за
подигнување на свеста (и во јавноста, но и во администрацијата), стимулации за подобрување
на управувањето и промоција на конкретни насоки како шумите, почвата и водните ресурси
може да се одржуваат во менување на животната средина.
Развивање на јасни планови за активностите: одговор на климатските промени и
поттикнување на отпорноста на екосистемите е контраст со реактивни мерки. Потребно
е јасно стратешко планирање како да се намали ерозијата на почвата и како да се намали
влијанието на екстремни појави како што се поплави или шумски пожари. Превенцијата
се случува најверојатно подобро во рамките на регионалната соработка, каде најчесто се
планира низводно дејство на поплавите, запечатувањето на почвата и задржувањето, а
каде што се организира заеднички организирање на борба против шумските пожари.
Создавање на интегрирани, интеркомуникациски мониторинг системи за шумите, почвата и
водата, вклучувајќи еколошки статус.
Да се поттикнат инвестициите во водната инфраструктура и стратегии за поголема
ефикасност на користењето на водата.
Подобрување на примената на науката: двоумењето против новите докази за активно
управување со природните ресурси е потешкотија кон пристапите за адаптивно управување.
Мора да се постават нови начини за трансфер на научна политика и научна практика за
да се надминат добро развиените, традиционални концепти за управување со природните
ресурси. Во таа смисла, треба да се бара и олесни новиот интерфејс меѓу академската
заедница, администрацијата и практичарите, исто така и со политичка поддршка.

(7) Важноста на институционалната рамка
Добро воспоставената институционална рамка со соодветна застапеност на сите вклучени актери
е од суштинско значење кога станува збор за интегрирано управување со природните ресурси. Се
повикува да се избегнат контрадикторни политики, ниско ниво на имплементација на политиката и
паралелна структура во администрацијата и управувањето. Соодветниот развој на институционална
рамка е исто така клучен фактор за обезбедување на усогласеност со стандардите и политиките
на ЕУ.
Може да се препорача следново:
•
•

Да се насочат инструментите на политиките и планирањето на управувањето со природните
ресурси
Да се зајакнат синергиите во административните рамки на земјите од ЈИЕ и јасни,
неконкурентни надлежности во областа на природните ресурси. Синергиите, најверојатно,
ќе доведат до поголема ефикасност на активностите и помалку конкурентни инвестиции
во ресурси. Интегрираното управување со природните ресурси бара одговорност за шумите,
почвата и водата. Да соработуваат и да развијат заедничка комуникација и размена за да ги
идентификуваат приоритетите и заедничкото дејствување. Интегрираните програми за РД
откриваат голема можност за поддршка на таквите активности, со конкретно спроведени
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•
•

•
•
•

•

агро-еколошки мерки.
Поддршка на нови начини на учество во политичката арена околу природните ресурси на
меѓусекторски начин.
Придобивките од интегрираните природни ресурси треба да бидат видливи за да ги убедат
сите засегнати страни вклучувајки и тоа да администрациите да ја зголемат соработката и
размената.
Сигурно функционирање на политичкото одлучување и контрола и соодветно спроведување
на законот.
Поддршка на институционалните механизми за борба против незаконската сеча и
спроведување на систем за контрола и заштита на активности на нелегална сеча.
Идните активности и развојот на структурите за усогласување со легислативата за води
на ЕУ можат да постигнат внатрешни ефекти во однос на поставувањето на агендата,
спроведувањето на целите на политиките и позитивни ефекти врз обезбедувањето
екосистемски услуги.
Стручните капацитети во администрацијата и институциите можат значително да го поддржат
подобрениот пристап до финансирање и соработка во бизнисот, истражувањето и развојот,
администрацијата, градењето на капацитетите.

(8) Последно, но не и најмалку важно: капацитети и образование
Градењето на капацитетите и образованието се главните основни елементи за одржливото
управување со природните ресурси во регионот. Ова се однесува и на академското образование,
но и на градење на капацитетите и развој на вештини во пошироки рамки. Во однос на првото,
креирањето политики на науката може да доведе до подобри, поконзистентни и потранспарентни
одлуки. Во доменот на шумарството и природните ресурси, посебно се потребни паметни одлуки во
комплексна, мултисекторска средина. Оттука, се смета дека истражувањата на политиката прават
разлика преку обезбедување најнови научни докази и докази до креаторите на политиките. Овој
трансфер ќе биде мултилатерален, регионално специфичен и проблематичен. Во однос на второто,
важно е да се задржат капацитетите во регионите и да се помогне да се развијат за да бидат
соодветни за нови трендови и нови барања, како што се подготовка за пристапување во ЕУ и
нејзините правила.
•

•
•

•
•

•
•

Да се обезбеди и намени национално финансирање за образованието и градењето на
капацитетите за интегрирано управување со природни ресурси и развивање на модели за
кариера на академската заедница.
Градење на капацитетите за спроведување на стандардите на ЕУ и информативни кампањи
во рамките на секторите - трансфер на знаење.
Зголемување на капацитетите во администрацијата на НРМ за да ги направат соодветни
за новите предизвици (на пример, климатските промени, екосистемските услуги,
меѓусекторската соработка).
Обезбедување на соработка со регионалните и меѓународните образовни институции и
механизми за финансирање, како и програми за обука и доживотно учење.
Покани на меѓународно знаење и обуки во индустриите засновани на дрво и управувањето
со шумите и водите, и воспоставување на нови програми за обука и поддршка на соодветните
интегрирани системи за поддршка на одлуките.
Поддршка на новите начини на размена на научни политики кои гарантираат подобро
прифаќање на научните наоди во процесот на донесување одлуки и планирање.
Зголемување на свеста во пошироката јавност за придобивките од природните ресурси
во земјите од ЈИЕ, можностите што се конотирани, но исто така и непосредните закани
(пр. шумски пожари, губење на почвата, квалитет на водата за пиење, поплава, ризик) кои
бараат корективни мерки, разјаснување за прашања како што се делење на придобивките.
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ДЕЛ Б:

НАЦИОНАЛНИ
АСПЕКТИ
РЕЛЕВАНТНИ ЗА ШУМСКИТЕ,
ПОЧВЕНИТЕ И ВОДНИТЕ РЕСУРСИ
ВО ЈИЕ
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ПОГЛАВЈЕ B1

Преглед на управувањето со
природните ресурси во Албанија
Автори: Генти Кромида1 и Мириам Ндини2

B1.1 Вовед: Општи информации за земјата
Албанија е релативно мала земја (28.748 km2), која се наоѓа во југозападниот дел на Балканскиот
Полуостров покрај Јадранското и Јонското крајбрежје. Со претежно ридест и планински терен,
просечната надморска височина на земјата е околу 700 m.
Новата административна реформа во земјата ја подели земјата на 12 региони и 61 општина. Според
последниот попис (2011) бројот на жители во урбаните области далеку го надминува бројот на
жители во руралните средини. Ова претставува значајна промена во споредба со раните 1990-ти,
кога околу две третини од населението живеело во руралните средини.
Последните години Албанија направи големи напори за подобрување на економската состојба и
стапката на раст. Во 2014 година БДП беше пресметан со околу 9,96 милијарди евра (3,443 евра по
глава на жител) со стапка на раст од околу 2%, при што проекциите проценуваат дека ќе останат
на ова скромно ниво во следните неколку години. Руралните области и планинските региони се
постојано посиромашни од остатокот од земјата. Опциите за живот во овие области се ограничени на
активности поврзани со земјоделството, овчарство, хортикултурата, шумарството и управувањето
со пределите.
Албанија сега е земја со кандидатски статус во ЕУ, поставена за членство во ЕУ. Сепак, Европскиот
совет, во согласност со воспоставената практика, ќе го разгледа отворањето на пристапните
преговори. Европската комисија треба да процени дека земјата има постигнато потребен степен на
усогласеност со критериумите за членство и, особено, ги исполни клучните приоритети утврдени во
Мислењето на Комисијата. Клучните приоритети вклучуваат, меѓу другите аспекти, реформата на
јавната администрација, владеењето на правото и судските реформи, борбата против корупцијата,
решавањето на имотните прашања и зајакнувањето на човековите права. Претпристапната
финансиска помош се обезбедува во рамките на Инструментот за претпристапна помош (IPA).

B1.2 Проценка на Шумарскиот сектор
B1.2.1 Шумски ресурси и управување
Шумите3 покриваат 37% од територијата на Албанија и заедно со пасиштата покриеноста изнесува
54% (INSTAT, 2016). Сепак, една третина се состои од деградирани отворени шуми и грмушки, чија
областа се зголеми во последните 25 години (255.900 ha во 1990 на 377.500 ha во 2014). Површините
под високи и нискостеблени шуми е намалена (788.800 ha во 1990 на 675.300 ha во 2014).
Институт за зачувување на природата во Албанија
Универзитетот ЕПОКА, Градежен оддел
Дефиницијата за "шума" во албанското законодавство се разликува од дефиницијата на ФАО во однос на минималното покритиеминималната покровност (30% во Албанија
противнаспроти 10% ФАО) и минимална површина (0,1 ha во Албанија наспроти 0,5 ha FAO).
1
2
3
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Шумарството, пасиштата и земјоделското производство се најважните практики на користењето
на земјиштето во руралните области во Албанија. Во руралната Албанија е типично дека селаните
управуваат со земјоделски и шумски ресурси во разновидни агрошумарски системи каде
земјоделските култури, дрвјата и добитокот се наоѓаат во рамките на истата уредувачка единка.
Шумски области во режим за управување и заштита
Голем дел (78%) од шумските површини во Албанија се класифицирани како економски шуми, додека
шумите во заштитените подрачја (заштитени шуми) покриваат само 20% (види Табела 1.1). Постои
само мала површина (2%) од шумите се со посебни намена за управување со важни водни тела или
друга важна инфраструктура. Високостеблените шуми изнесува 42% и нискостеблените 32% од
сите шумски површини во земјата. Грмушки покриваат 24% од шумската површина на земјата.
Неодамна се направени обиди за воспоставување на шумски информациски систем. Шумарскиот
регистар (катастар) е дигитализиран и податоците од комуналните шуми и пасиштата за управување
со планови развиени во неколку проекти постојат во дигитален формат (вклучувајќи карти). Сепак,
сè уште не постои информативен систем за управување со шумите. Информациите за шумите се
расфрлани и тешко достапни. Ова го попречува формулирањето на политиката, бидејќи не може да
се заснова на точни информации и известување до меѓународните партнери е тешко.
Табела 1.1 Површина на шуми по тип на управување (економски, неекономски) и режим на нивна заштита (Извор: Министерство за
животна средина 2016)

Вкупно

Расположлива површина
Форми на вегетација

Економска
шума

Неекономска
шума

Заштитена
шума

Шума со
специјална
намена

Површина
во хектари
(ha)

Површина во
хектари (ha)

Површина
во хектари
(ha)

Површина
во хектари
(ha)

Површина
во хектари
(ha)

1. Високостеблена шума

323.406

118.113

10.721

452.240

2. Нискостеблена

279.289

55.220

2.306

336.815

Сума висока и
нискостеблеста (1+2)

602.695

173.333

13.027

789.055

3. Грмушки

224.961

26,909

466

252.336

4. Голини

138.588

29.025

/

167.613

Сума грмушки и голини
(3+4)

347.569

71.914

466

419.949

5. Други шумски површини

12.664

16.737

/

29.400

Сума на FAO шуми
(1+2+3+5)

840.319

216.979

13.493

1.070.791

6. Сите шуми и шумски
површини

978.907

246.004

13.493

1.238.404

Што се однесува до шумските ресурси (Табела 1.2), не постојат расчленети податоци за годишен
прираст. Исто така, просечната годишна сеча не е расчленета по шумски режим и сопственост.
Износот прикажан во Табела 1.1 вклучува легална сеча (96.500 m3), сеча за потребите на
домаќинствата (главно огревно дрво) (250.200 m3) и нелегална сеча (11.800 m3). Треба да се напомене
дека оштетените шуми и количеството што го користат домаќинствата и / или бесправната сеча не
се пријавуваат редовно во регистарот на шумите (катастар).
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Табела 1.2 Дрвна маса, прираст и сеча, и (ако е можно) јаглероден фонд (Извор Министерство за животна средина 2016)

Тип на шума

Јавна сопственост
000 m3

Вкупно

Приватна сопственост

m3/ha

000 m3

000 m3

m3/ha

m3/ha

Дрвна маса
Високостеблени
55.252
шуми

126,2

2.085

143,9

57.337

126,8

Нискостеблени
шуми

10.841

33,1

656

71,1

11.497

34,1

Вкупно

66.093

159,3

2.741

215,0

68.835

160,9

Високостеблени
шуми

497,5

1,1

Вкупно

766,9

1,9

Вкупен годишен обем на сеча

Просечна годишна сеча
Високостеблени
шуми
Нискостеблени
шуми
Вкупно

358,5
Јаглероден фонд

Вкупно

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Нема податоци за вкупниот јаглероден фонд на шумите во Албанија. Сепак, Албанија веќе
спроведува CDM проект за издвојување на јаглеродот. Целта на Проектот на CDM за помош на
природната регенерација во Албанија (регистриран во 2010 година) е да генерира 22.964 метрички
тони CO2 еквивалент на годишно ниво (за 20-годишен период) при привремени сертифицирани
намалувања на емисиите (tCERs) преку помошна природна регенерација и пошумување на високо
деградирани земјишта, кое исто така ќе доведе до зголемени извори на приходи и приходи во
сиромашните рурални средини, намалена деградација на почвата, подобрување на квалитетот на
водата и зачувување на биолошката разновидност.
Типови на шуми и сопственост според режимот на управување
До 1990 година, сите шуми и пасишта беа во државна сопственост. По длабоките политички,
економски и социјални промени во 1990-тите, беа воведени три форми на сопственост: државна,
комунална и приватна сопственост. Пасиштата и шумите значително се деградирани како последица
на транзицијата на земјата во демократија и пазарна економија: деградацијата на шумите е главно
предизвикана од човечки притисок врз шумските ресурси преку неконтролирано сечење на дрва и
прекумерно пасење, но и поради земјоделството. Слабото спроведување на законот што следеше
по транзицијата доведе до зголемена експлоатација на ресурсите за огревно дрво.
Новата реформа на шумарскиот сектор, завршена е во 2016 година, предвидува само две форми на
сопственост: јавни и приватни (Табела 1.3). Шумите во јавна сопственост главно се управуваат (80%)
од страна на општините, освен шумите во заштитените подрачја со кои раководи Националната
агенција за заштитени подрачја (види слика 1.1). Листопадните шуми (83%) доминираат над
зимзелените (16%). Зимзелените шуми се расфрлани и на северниот и југозападниот дел на земјата
(види карта на шумската покривка во Анекс 1), како и долж брегот. Листопадните шуми се лоцирани
низ целата земја со најдобрите шуми во северните и источните делови.
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Табела 1.3 Видови на сопственост по категории на шуми (Извор: INSTAT 2015)

Јавни шуми
Категории на шуми

Површина во
хектари (ha)

Приватни шуми

%

Површина во
хектари (ha)

%

Високостеблени шуми 437.745

42,0%

14.495

1,4%

Нискостеблени шуми

327.590

31,5%

9.226

0,9%

Грмушки

244.968

23,5%

7.509

0,7%

Вкупно

1.010.303

97,0%

31.230

3,0%

Мешана

16.171

1,55%

-

Зимзелена

156.861

15,06%

8.922

0,9%

Широколисна

837.271

80,39%

22.308

2,1%

Вкупно

1.010.303

97,00%

31.230

3,0%

B1.2.2 Шуми за поддршка на руралните заедници
Неодамна (од 2008 година) главниот развој во шумарскиот сектор во Албанија беше целосната
децентрализација на управувањето со шумите и трансферот на органите за управување со шумите
во единиците на локалната самоуправа. Овој концепт континуирано е поддржан од проекти
финансирани од меѓународни донатори (GEF, Светска банка, SIDA). Процесот беше завршен во мај
2016 година со одобрување на законската регулатива која конечно го пренесе управниот орган и
претходните средства на Директоратот за шумарство во новоформираните 61 општини. Локалните
власти, главно за задоволување на нивните основни потреби за огревно дрво и сточна храна, сега
управуваат со сите шумски области, освен оние во заштитените подрачја.
Во Албанија нема јавни шумски претпријатија. Општините се одговорни за управување со нивните
шумски ресурси (види слика 1.1). Приватните компании под договор или концесија од страна на
сопствениците ги извршуваат сите активности и работат во рамките на шумските површини.
Министерството за животна средина сè уште има Дирекција за шуми чија задача е да развие
политики и стратегии за развој на шумарскиот сектор. Националната агенција за заштитени подрачја
(НАЗП), основана во февруари 2015 година, е одговорна за управување со шумските површини во
заштитените подрачја, како и за служба за проширување на шумите. НАЗП ги спроведува своите
активности преку 12 регионални агенции за заштитени подрачја. Државниот инспекторат за животна
средина и шумарство е надлежен за спроведување на законот во врска со шумските и шумарските
активности.

Слика 1.1 Структура на сопственоста на шумското земјиште (Извор ИНСТАТ 2015)
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Приватните шуми опфаќаат многу ограничена област и нивните сопственици не се добро
организирани во здруженија способни да влијаат врз донесувањето одлуки. Црквата се смета за
приватен сопственик и не е пријавена одделно.
Вработување во шумарскиот сектор
Претходно, главен работодавач во шумарскиот сектор беше државната шумска администрација.
Сега оваа улога е пренесена на општините. Според одлуката на владата која го финализира
префрлањето на шумите во општините, потребно е општините да вработат во своите администрации
вкупно 982 лица кои ќе имаат позиции како шумарски инженери (404), шумарски техничари (278) и
административни и други работници (300). Овие луѓе ќе бидат одговорни за управување со шумските
ресурси. Не сите општини ги извршиле вработувањата.
Досега не постојат официјални статистички податоци за бројот на вработени во индустриите
засновани на шуми. Сепак, Табела 1.4 (подолу) дава некои податоци за бројот на бизниси чија
активност е поврзана со шумите и обработката на дрво. На табелата се прикажани голем број
бизниси кои работат во производство на дрво и мебел. Сепак, важно е да се земе во предвид дека
повеќето од овие бизниси се мали, семејни претпријатија со ограничени производни капацитети.
Табела 1.4 Број на бизниси поврзани со шуми (Извор: INSTAT 2015)

Бр.

Главна економска активност

Број

1

Шумска сеча

128

2

Производство на дрво и плута (освен мебел), производи од слама и производи
од плетена слама

582

3

Хартија и хартиени производи

131

4

Мебел

957

B1.2.3 Поттикнување на конкурентноста на шумарскиот сектор и
синџирите со додадена вредност
Главниот приход на шумарскиот сектор доаѓа од продажбата на дрвни, не-дрвни шумски производи
(НДШП), издавање на дозволи за лов и давање под концесија. Бидејќи не постојат јавни шумски
претпријатија, сите шумски активности и интервенции се спроведуваат од страна на приватни
бизниси под договор со шумарската служба. Инвестициите доаѓаат главно од државниот буџет
и разни проекти. Неодамна, државниот буџет инвестираше во активности за пошумување и
рехабилитација во некои шумски области, како и во борбата со шумските штетници и болести, како
што е Боровиот Четник. Сепак, најголем дел од буџетот се однесува на покривање на платите и
оперативните трошоци.
Структура на приходите и приходи на државните шумски компании
Податоците за 2015 година недостасуваат поради структурните промени што се случија во
шумарскиот сектор. Бидејќи шумската служба не е претпријатие, нема поврзани трошоци и не
се генерира профит. Сите приходи одат во државниот буџет. Како што е прикажано во Табела 1.5,
поголемиот дел од приходите се добиени од продажбата на дрва. Податоците покажуваат драстичен
пад на приходите од продажба на дрво што може да се припишат на неизвесноста околу развојот
на секторот, поради очекуваната реформа на шумскиот сектор. Најголем дел од другите приходи
се добиени од лов. Сепак, ова се промени во 2014 година, кога е спроведена забраната за лов.
Забраната за лов повторно беше воведена во 2016 година и ќе биде на активна во период од пет
години. Забраната за лов немаше влијание врз шумите, бидејќи бројот на дивеч се уште е низок.
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Табела 1.5 Структура на приходите и приходи на активностите во шумарството ( 000 евра) (Извор: Министерство за животна средина
2016 година)

2013

2014

2015

Вкупно приходи

3.187,20

903,20

Нема податоци

Приходи од продажба на
дрво

3.027,4

889,00

Нема податоци

Останати приходи *

159,80

14,20

Нема податоци

Вкупни трошоци

Нема податоци

Нема податоци

Нема податоци

Бруто добивка / загуба

Нема податоци

Нема податоци

Нема податоци

Јавно и меѓународно финансирање и инвестиции
Во периодот 2010-2014 година од државниот буџет (види Табела 1.6) се има инвестирано 3.693
милиони евра за пошумување и околу 1.168 милиони евра за проредување на шумите со годишен
просек од околу 1.215 милиони евра.
Табела 1.6 Јавни и меѓународни инвестиции / финансирање (Извор: Министерство за животна средина 2016 година)

Јавно финансирање (на пример субвенции) во 000 евра
Инфраструктура за сеча

Нема инвестиции

Патна инфраструктура

Нема инвестиции

Човечки ресурси и квалификации

Нема јавно финансирање за развој на човечки
ресурси

Други (дефинирај)
Пошумување
Шумско зголемување

3.693 (000 евра)
1.168 (000 евра)

Меѓународно финансирање (во шумарските проекти)
Листа на големи проекти и донатори
Проект за еколошки услуги (IDA, GEF, SIDA)

17 милиони евра

Најважниот проект поврзан со шумите е Проектот за еколошки услуги (ESP) со вкупна вредност од
околу 17 милиони евра. Најважни резултати од овој проект се новиот шумски инвентар, шумскиот
информативен систем и регистрацијата на сите шумски карактеристики. Таа, исто така вклучува и
шема за грантови за мали активности поврзани со шумите.
Шумски производи и услуги
Главниот шумски производ е дрвото за продажба и како што е прикажано во Табела 1.7, тој е главен
учесник во приходите од шумските услуги. Дополнително, шумските површини обезбедуваат разни
НДШП (лековити растенија, печурки, бобинки, шишарки, итн.), Кои во 2014 година придонесоа за
10.000 евра во приходите.
Табела 1.7 Количина и вредност на пазарот на стоки и услуги

Количина и вредност на главната пазарна стока (вклучувајќи NWFP) (до 10)
Продажба на дрво

79.320m3 (889.000 евра)

НТФП (различен вид на производи на различни количини)

НП

Вредност на главните пазарни шумски екосистемски услуги
(до 5)

НП

(10.000 евра)

Што се однесува до шумските услуги, не се направени никакви маркетиншки напори во однос на
производите и услугите; сè уште не постои каква било пазарна екосистемска услуга. Проектот за
еколошки услуги го поддржува воспоставувањето на Шемата за плаќање на екосистемски услуги за
контрола на ерозијата на важни хидролошки сливови (хидроенергија и водоснабдување).
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Придонесот на шумарскиот сектор кон БДП
Придонесот на шумарскиот сектор кон БДП не се пресметува одделно. Придонесот на шумарството
кон БДП е агломериран со аграрот и риболовот. Истото важи и за придонесот на индустријата за
обработка на дрво и хартија, која се пресметува како дел од севкупниот индустриски сектор. Со
оглед на тоа, тешко е да се каже колку шумарскиот сектор генерира сам по себе, со што се отежнува
одредувањето на нејзиниот придонес во БДП.
Трговски биланс
Албанија ги увезува голем дел од потребите за дрва, освен огревно дрво. Сепак, ова, исто така,
ќе се промени во блиска иднина од спроведувањето на 10-годишната забрана за сеча на шумите.
Забраната за сеча влијае на сите активности за сеча на шуми. Дозволено е само сеча на огревно
дрво за домаќинства и јавни институции. Неодамна (од 2012 година) се случи извесен извоз на
дрвени пелети, кој е нов производ за албанската дрвна преработувачка индустрија. Развојот
на овој производ би можел дефинитивно да ја подобри ефикасноста на греењето на печките за
домаќинства и да ја намали вкупната побарувачка за огревно дрво. Главните производи што се
извезуваат вклучуваат огревно дрво, јаглен и режена граѓа. Главни увезени производи се панели од
дрво и режена граѓа (види табела 1 и 2 во Анекси).

Слика 1.2 Трговски биланс кај некои производи од шуми (Извор: INSTAT 2015)

Нелегална сеча
Незаконското сечење не е ниту ново, ниту оспорено од страна на владата. Нелегалните активности
станаа заедничка карактеристика во годините пред социјалните економски реформи, достигнувајќи
врв во 1997 година (види слика 1.3) и продолжувајќи до ден-денес.

Слика 1.3 Нелегална сеча во Албанија (INSTAT 2015)
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Официјалната статистика (види Слика 1.3) за нелегална сеча покажува, сепак, тренд на опаѓање
од 1997 година. Врвот беше постигнат во 1997 година, кога беа регистрирани повеќе од 500.000 m3
од бесправни сечи (INSTAT 2008). Според владините статистики, вкупниот обем на нелегална сеча е
околу 15% од годишната сеча. Сепак, вистинскиот обем на нелегална или нерегулираната сеча, сепак,
веројатно ја надминува правната сеча со фактор десет. Ова може да се заклучи од разликата помеѓу
официјалните податоци за снабдувањето со огревно дрво и фактичката потрошувачка. Најголемата
потрошувачка група на огревно дрво се домаќинствата; но јавните институции, производителите
на јаглен и вар исто така трошат значителни количини на огревно дрво. Вкупната потрошувачка на
огревно дрво од различни сектори е проценета на 2,55 милиони m3 / год. Оваа сума е одземена од
шумата на нерегулиран и незаконски начин. Ова е исто така евидентно во промените на растечкиот
фонд секоја година (види Табела 1.9). Во последните 15 години промените се негативни иако владата
тврди дека годишното намалување на сечата отсекогаш било под годишниот етат.
Табела 1.8 Шумска површина, дрвна маса и годишна разлика (Извор: REC 2015

Година

Површина (000/ha)

Дрвна маса (000/m3)

Разлика (000/m3)

2000

1.031,6

82.820

2005

1.043,6

79.883

-2.937

2010

1.043,0

76.504

-3.379

2013

1.040,9

76.244

-260

Со цел да се реши проблемот со бесправната сеча и деградацијата на шумите, во февруари 2016
година владата на Албанија воведе 10-годишна забрана за сеча на шуми и трговија со шумски
производи за секоја комерцијална намена. Со цел да се спроведе мораториумот, владата формираше
привремена работна група наречена "Зелена гарда", чија главна задача е да се спречи штетата во
шумите, јавни или приватни. Заменик-министерот за животна средина претседава со "Зелената
гарда", а нејзиниот координативен панел се состои од заменици министри за одбрана, внатрешни
работи и финансии. Зелената гарда има свои оперативни структури во сите региони составени
од претставници на државната полиција, воената полиција, државниот инспекторат за животна
средина и шума и инспекторите за даночни и царински служби. Одобрувањето на забраната ги
прекина сите комерцијални операции на сите приватни компании во шумите.

B1.2.4 Заштита на шумите и подобрување на екосистемските услуги
Состојба на шумите и штети
Единствените податоци за шумските штети се оние поврзани со нелегално сечење и пожари (види
Табела 1.9). Треба да се следи здравјето на шумите од страна на Националната агенција за животна
средина и да се објави во годишните извештаи за состојбата на животната средина. Сепак, нема
статистички податоци за ширењето на инсектите и болестите во шумските површини. Во 2015
година, Министерството за животна средина направи кампања за борба против Боровиот Четник
во различни региони на Албанија, но резултатите се сомнителни.
Табела 1.9 Шумска штета во последните пет години (Извор: NEA 2013, INSTAT 2015)

Типови на шумска штета

2011

2012

2013

2014

2015

Вкупно во
периодот
2011-2015

1,000m3, или ha
Направена од човек (m3)

9.716

11.286

14.076

8.496

-

43.574

Штета од инсекти

-

-

-

-

-

-

Природни катастрофи

-

-

-

-

-

-

Штета од болест на расенијата

-

-

-

-

-

-

Штета од шумски пожар (ha)

3.492

4.707

184

17

-

8.400

Други (дефинирај)

-

-

-

-

-

-
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Пожарите не се непознати феномени во Албанија (види Табела 1.10). Повеќето шумски пожари
се предизвикани од човекот, вклучувајќи небрежност, подметнување пожари итн. Албанските
институциите и EFFIS обезбедуваат различни бројки за пожари, при што EFFIS открива поголеми
изгорени области секоја година од другите институции.
Табела 1.10 Шумски пожари според различни извори (Извор: EFFIS & MoE)

Изгорена површина (ha)

Година

Разлика

EFFIS

MM

(ha)

(%)

2011

28.203

3.492

- 24.711

- 87,6

2012

43.795

4.707

- 39.088

- 89,3

2013

584

184

- 400

- 68,5

2014

165

17

- 148

- 89,7

Вкупно

72.747

8.400

- 64.347

- 88,5

Зачувување и управување со биодиверзитетот
Албанија воспостави широка мрежа на заштитени подрачја кои опфаќаат повеќе од 16% од
територијата и опфаќаат шест различни категории на заштитени подрачја според IUCN (види
Табела 1.11). Шумите покриваат околу 47% од територијата на заштитените подрачја. Органите за
заштитени подрачја се одговорни за управување со околу 20% од шумскиот фонд на Албанија.
Сепак, ова се најзачуваните и најубавите шумски области на Албанија, вклучувајќи и некои области
на зачувани вековни шуми.
Табела 1.11 Мрежа на заштитени подрачја во Албанија (Извор: НАПА 2015)

Категорија на IUCN

Бр.

Вкупно
површина
(ha)

1

Строг резерват

2

4.800

4.600

95,8

2

Национален парк

15

210.501

117.432

55,8

3

Споменик на природата

748

3.470

2.585

74,5

4

Управуван природен резерват 24

127.180

42.156

33,1

5

Заштитен предел

5

95.864

36.704

38,3

6

Површина за заштита на
ресурси

4

18.245

13.502

74,0

Вкупно

798

460.060

216.979

47,2

Шумска површина
(ha)

(%)

Во јануари 2016 година, Владата го одобри Документот за стратешки политики за заштита на
биолошката разновидност, кој ќе биде водич за тоа како Албанија ќе го исполни својот дел од
своите обврски кон Конвенцијата за биолошка разновидност. Ќе следат акциони планови, кои ќе ги
претстават следните чекори за постигнување на овие стратешки цели.
Препознавајќи ја важноста на Албанија како жешка точка за биодиверзитет, ЕУ преку својата
програма IPA 2013 го финансира проектот NaturAL (4,4 милиони евра). Проектот ја поддржува
владата на Албанија за подобрување на управувањето со заштитените подрачја преку спроведување
на плановите за управување како инструмент за стопирање на загубата на биодиверзитетот
и подготвување на земјата за нејзино пристапување во ЕУ, како и преку идентификација на
потенцијалните локации на Натура 2000 во земјата.
Сертификација на шумите во Албанија
Во моментов не постои сертифицирана шумска површина или било кој сертифициран бизнис
поврзан со шумите, бидејќи во Албанија нема компании за сертификација на шуми.
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B1.2.5 Институционално воспоставување во шумскиот сектор, правно
и политичко управување
Организираност на шумарскиот сектор
Министерството за животна средина е највисок орган на шумарскиот сектор во Албанија.
Тoа е одговорнo за развој на политиките и законодавството во врска со шумите и нивното
управување. Министерството, исто така, ја покрива техничката улога во однос на услугите за
управување и проширување поврзани со шумите. Меѓутоа, оваа улога едвај се спроведува,
бидејќи на министерството му недостасуваат локални структури за да ги исполнат релевантните и
задолжителните должности.
На локално ниво, управувањето со шумските области е одговорност на општините. Тие треба да
ги преземат сите потребни мерки за да го гарантираат владеењето и управувањето со шумските
области во рамките на нивните административни граници. Важни засегнати страни се здруженијата
на корисници на шуми и пасишта основани во секоја комуна / општина за да помогнат во управувањето
со пренос на шуми и пасишта на локалните заедници. Овие здруженија беа основани и поддржани
од меѓународни проекти (на пример, Проект за шумарство во Албанија 1997-2004, Проект за развој
на природни ресурси 2007-2013).
Друга важна институција поврзана со управувањето со шумите е Националната агенција за
заштитени подрачја (NAPA). Основана во февруари 2015 година, NAPA е одговорна за управување
со заштитените подрачја и сите природни ресурси во рамките на нивните граници. Шумите во
заштитените подрачја не се пренесуваат на општините и се во надлежност на NAPA. NAPA исто
така има улога на советодавна служба за да обезбеди поддршка на општините во управувањето со
шумските ресурси. Локално, NAPA е организирана во 12 регионални администрации за заштитени
подрачја (RAPA). Секоја RAPA е одговорна за управување со заштитените подрачја во соодветниот
регион. Државниот инспекторат за животна средина и шуми е единственото специјално тело
за спроведување на законот кое се занимава со проблеми поврзани со шумските активности.
Инспекторатот е организиран во регионални канцеларии во секој регион, а посебни тимови се
задолжени да делуваат во различни ситуации.
Правна рамка за шумска политика
Правната рамка поврзана со шумите вклучува серија закони кои се однесуваат на различни аспекти
на секторот, како што се:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Закон бр. 9385, од 04.05.2005 година „За шумски и шумски услуги“ (изменет 2006, 2007, 2008,
2012, 2013, 2016).
Закон бр. 8906, од 06.06.2002 година „Заштитени подрачја“ (изменет во 2008 година).
Закон бр. 9587, од 20.07.2006 година, „За заштита на биолошката разновидност“ (изменет
2013, 2014 година).
Закон бр. 10006, од 23.10.2008 година „За заштита на дивата фауна“ (изменет 2009, 2013).
Закон бр. 10120, од 23.04.2009 година „За заштита на природни медицински и маслено
етерични растенија“ (изменет 2009, 2013).
Закон бр.10253, од 11.03.2010 година „За лов“.
Закон бр. 9867, од 31.01.2008 година „За прописите и постапките за меѓународна трговија со
загрозени диви флора и фауна“.
Закон бр. 10431 од 09.06.2011 година „За заштита на животната средина“ (изменет 2013
година).
Закон бр. 5-2016 од 04.02.2016 година „За мораториум на комерцијални шумски активности
во Република Албанија“.
Закон бр. 61-2016 од 02.06.2016 година „За мораториум на лов на Република Албанија“.

Основниот закон за шуми одобрен во 2005 година е изменет неколку пати до денес. Се развива
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нов закон за ресурси на шуми и пасишта, со цел да се рефлектираат неодамнешните промени
во структурата на имотот и одговорностите за управување со шумите и пасиштата во Албанија.
Всушност, политиката на развојот на шумарскиот сектор е дефинирана и во Националната
меѓусекторска стратегија за животна средина 2014-2020 и Националната меѓусекторска стратегија
за земјоделство и рурален развој 2014-2020. Двата документи имаат за цел одржлив и мултифункционален развој на шумите и пасиштата. Сепак, спроведувањето на стратешките акции
предвидени во двата документи ќе биде тешко, бидејќи ниту Министерството за животна средина
ниту Министерството за земјоделство немаат соодветни структури и капацитети.
Имплементација и усогласување на правото на ЕУ
Регулативата 3528/86 на Советот на ЕУ од 17 ноември 1986 година, последователно изменета во
1989, 1992 и 1997 година, се фокусираше на заштитата на шумите преку воспоставување на шема
за следење на штетите предизвикани на шумите со загадување на атмосферата. Овие аспекти се
вклучени во Законот за шуми на Албанија, а мониторингот го спроведува Агенцијата за животна
средина и шуми. Во земјата се воспоставени повеќе набљудувачки парцели. Меѓутоа, бројот и
зачестеноста на мониторингот и опремата што се на располагање се несоодветни; но уште поважно
е недоволно финансирање за спречување и отстранување на штетата предизвикана на шумите.
Законот за шуми (бр. 9385, 2005, изменет) делумно ја транспонираше Регулативата EC / 2173/2005 за
спроведување на законот за управување со шумите (FLEGT) и Регулативата 995/2010 на Европскиот
парламент и на Советот од 20 октомври 2010 година, таканаречена „регулатива за претпазливост“,
која ги поставува обврските за операторите кои тргуваат со дрво и дрвни производи на пазарот.
Поради раширената корупција, дури и кај агенциите за спроведување на законот, влијанието во
практиката на вакви законски мерки е минимално во Албанија.
Серија регулативи и директиви, вклучувајќи ја и Директивата 409/79 на Советот за зачувување на
дивите птици, Директивата 88/332 / EEC на Советот од 13 јуни 1988 година за трговија со семиња и
Регулативата 2152/2003 (Forest Focus) на Европскиот парламент и на Советот од 17 ноември 2003
година во врска со мониторингот на шумите, беа транспонирани во законодавството на Албанија
преку Законот за шумите од 2005 година.
Измените направени во Законот за шумите во 2007 година додадоа цело поглавје, со што се
воспостави систем за следење и податоци за шумите задолжително, со директно повикување
на директивите на ЕУ и системот што го користи Организацијата за храна и земјоделство (FAO).
Во однос на улогата на шумите во фиксација на јаглерод, амандманите конкретно се однесуваат
на Протоколот од Кјото, каде што Министерството за животна средина, шума и водостопанство
(MEFWA) е назначено како надлежен орган за негово набљудување, пресметка и тргување со
јаглеродни квоти.
Понатаму, друг закон кој го подготви МЕFWA, наречен "За генетскиот материјал во шумарството",
ја транспонира Директивата на Советот 1999/105 / EC од 22 декември 1999 година, за трговија со
шумски репродуктивен материјал. Дополнително, Законот за заштита на дивата фауна, Законот за
лов и Законот за прописите и постапките за меѓународна трговија со загрозени дива флора и фауна
транспонираа неколку диспозиции на Директивите за птици и живеалишта (Натура 2000).
Албанија е исто така член на Министерската конференција за заштита на шумите во Европа
(FORESTEUROPE), која ги вклучува земјите-членки на ЕУ и сите други европски земји, вклучувајќи
ја и Русија.

B1.2.6 Шумска база на знаење
Состојба на шумските инвентари
Најновиот Национален инвентар на шумите во Албанија (ANFI) беше спроведен во 2003 година
(види Табела 1.12). ANFI, имплементиран преку двофазната стратифицирана процедура за
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земање примероци врз основа на сателитска фотоиинтерпретација и теренски истраги, покажа
дека состојбата во шумата е сосема поинаква од ситуацијата пријавена од претходните шумски
инвентаризации или официјалниот шумски регистар (катастар). Новиот шумски инвентар е во тек,
поддржан од Проектот за еколошки услуги (ESP). Шведскиот конзорциум е избран за да им помогне
на институциите на Албанија во дефинирањето на соодветната методологија и во спроведувањето
на шумскиот инвентар. Се надеваме дека резултатите ќе бидат достапни до 2018 година.
Табела 1.12 Промени во шумската површина според различни инвентари (Извор: Треска 1955, Министерство за земјоделство 1969, FPRI 1986,
ANFI 2004)

Површина (ha) според ANFI спроведена во:

Бр.

Ставка

I

Шуми, грмушки и отворени шуми или
грмушки

1.356.329

1.009.550

1.045.450

1.498.957

A

Високи шуми

242.959

347.020

470.780

294.957

B

Нискостеблени со матичњаци

154.589

76.720

0

0

C

Нискостеблени

584.688

314.150

307.280

405.016

D

Грмушки

374.093

271.660

267.490

241.724

E

Земјиште со шумска вегетација / отворени
шуми или грмушки

0

0

0

557.260

1953

1968

1985

2003

Образовен систем и шуми
Факултетот за шумарски науки на Земјоделскиот универзитет во Тирана е единствената
високообразовна институција која нуди студиски програми поврзани со шумарството. Тој нуди
диплома за управување со шумите и обработка на дрво. На факултетот, исто така, нуди мастер ниво
на студии. Подобрувањето на наставните програми, во согласност со најдобрите модели и стандарди
на ЕУ, не е проследено со зголемено ниво на настава и подобрени лабораториски инфраструктури
и алатки. Просечниот број на студенти кои дипломираат на факултетот секоја година за периодот
2008-2015 е 30 за додипломски и 27 за мастер студии.
Друга важна институција поврзана со образовниот систем за шумарство е Шумското техничко
училиште во Скадар. Ова училиште обезбедува четиригодишно училиште за стручно оспособување
за шумарски техничари. Неодамна училиштето го менува својот профил кон земјоделство, бидејќи
тоа е најпотребно во регионот. Просечниот број на ученици годишно кои го завршуваат училиштето
е 20.

B1.3 Проценка на управувањето со водите
B1.3.1 Водни ресурси и политика во Албанија
Физичка рамка - Клима на територијата на Албанија
Климата во Албанија е типично медитеранска, која се карактеризира со благи зими со изобилни
врнежи од дожд и топли и суви лета. Планинскиот релјеф доведува до променлива клима,
минувајќи од многу студени зими во северните, североисточните и југоисточните делови на
земјата до многу жешки и суви лета во западниот брег. Средните годишни температури варираат
од 16-17°C во западното крајбрежје до околу 7°C во северната планинска зона. Максималните
годишни температури варираат од 11,3°C во планинската зона до 21,8°C во ниските и крајбрежните
области, а минималните вредности варираат од -0,1 до 14,6°C, соодветно. Минималната апсолутна
температура е -25,8°C, а највисоката е 43,9°C.
Вкупните годишни врнежи се околу 1.485 mm / год. Сепак, нивната просторна распределба варира
во широк опсег. Југоисточниот дел на земјата се карактеризира со помалку врнежи, со годишна
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вредност од 600 mm, по што следат полињата Myzeqe каде падот е до 1.000 mm / год. Максималните
врнежи се регистрирани во Албанските Алпи од 2.800 до 3.000 милиметри годишно). Југозападниот
планински регион е уште една богата област во однос на врнежите, со нивоа на врнежи кои
достигнаа 2.200 mm / год. Месец со највисоки врнежи е ноември; а месеците со најмалку врнежи се
јули и август. Постојат помеѓу 80-120 дена, кога врнежите се > 1,0 mm на целата територија.
Хидрографскиот басен на Албанија има вкупна површина од 43.305 km2 од кои само 28.748 km2 се
наоѓаат на државната територија на Албанија.
Поради високата варијабилност на климатските и земјишните карактеристики, просторна
распределба на водните ресурси на територијата на Албанија е хетерогена. Долгорочниот просечен
специфичен проток има просторна варијабилност од 10 до 100 l / s / km2 на територијата на Албанија.
Средниот проток на 8-те главни реки изнесува 1.308 m3 / s, што одговара на модулот од 30 m3 / s.km2.
(Слика 1).
Поплавите се честа појава во Албанија, бидејќи редовно се случуваат поплави (дождовни). За време
на овие поплави, вредностите на модулот за максимален проток за главните реки варираа од 0,5 m3
/ s / km2 (р. Дрим) до 2-5 m3 / s.km2 (реката Ishem), додека во реките со помал слив (A = 100-400 km2)
оваа флуктуација е помеѓу 2 до 10 m3 / s.km2.
Површинските води се користат во наводнувањето, производството на електрична енергија, некои
индустриски процеси, рударството, градежништвото и др. Процесот на наводнување ја користи
водата од реките и 626 акумулацијаи со вкупен проценет волумен од 562 милиони / m3 пресметан за
наводнување на 154.000 хектари, што претставува 22% од земјоделско земјиште. По 1990 година,
мониторингот на водата беше намален; затоа, квалитетот на податоците е лош. Очигледно е дека
има зголемување на загадувањето на површинските води поради растот на урбаните отпадни води
што влегуваат во сливот на реката.
Водна политика - Координативни механизми во секторите поврзани со вода
Албанија официјално воспостави механизам за координација за управување со водите во секторите
поврзани со вода. Стратегија за координација е креирана на највисоко политичко ниво со цел да
се интегрираат националните политиките за води и секториските погледи и интереси на развојот и
имплементацијата на рамката за IWRM (GWP, 2004b). Четири столбови беа дефинирани:
1. Вода за луге; санитетска и вода за пиење
2. Вода за храна, која вклучува земјоделие;
3. Вода за индустријата, кој вклучува хидроенергија, хидротермални извори, лесни и тешки
индустриски активности, управување со цврст отпад, риболов и аквакултура, бродски
транспорт и рекреација;
4. Вода за природата, кој вклучува заштитени подрачја, мочуришта и шуми.
Ќе се применуваат принципите за интегрирано управување со водните ресурси, кои се базираат
на економска ефикасност, одржливост на животната средина и социјална еднаквост (GWP,
2011). Социјалниот капитал се дефинира како: „да се обезбеди правичен пристап до вода, како и
придобивките од користењето на водата, помеѓу жените и мажите, богатите луѓе и сиромашните, низ
различни социјални и економски групи, како во рамките на и меѓу земјите, што вклучува прашања
за правото , пристап и контрола“ (Лентон и Милер, 2011).

B1.3.2 Управување со речни сливови
За цели за управување со водите, осумте сливови од големите реки во Албанија се комбинирани
во шест главни хидрографски единици наречени „Речни сливови“ (види слика 2) во согласност со
законодавството на ЕУ (РДВ, член 3). Секој речен слив има Совет за речен слив, со кој претседава
префектот (6 СРС). Агенциите за речни сливови (АРС) се камен-темелник за интегрирано
управување со водните ресурси. Советите за речен слив (СРС) имаат правен статус и зависат од
Техничкиот секретаријат на Националниот совет за вода (НСВ). Правата и должностите на СРС се
утврдени од НСВ.
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СРС се поддржани од Агенциите за речени сливови (АРС), кои функционираат како технички
секретаријат на СРС. Тие се одговорни за имплементација на Законот за водните ресурси, за
спроведување на одлуките на СРС и воопшто за управување со водните ресурси во нејзините
подрачја. Тие вршат техничка проценка на апликациите за апстракција на вода и препораки до СРС
за одобрување. Тие ги поддржуваат општините преку решавање на проблеми поврзани со водните
ресурси и се одговорни за инспекција на сите места поврзани со користење на водните ресурси.
Сепак, АРС имаат мала надлежност да ги спроведуваат законските и регулаторните процедури.
Водни ресурси
Водните ресурси во Албанија опфаќаат површински и подземни води. И двата ресурса се во
изобилие. Површинските води опфаќаат осум реки, три природни езера (Охрид, Преспа и Скадар)
и бројни мали езера и акумулации. Некои лагуни се наоѓаат долж брегот на морето, а главните се
лагуните Караваста, Нарта и Бутринт.
Иако ресурсите се распространети низ целата земја, тие се нерамномерно распоредени. Сепак,
Албанија се смета за земја со изобилство на вода и обновливи извори на вода и изнесуваат околу
39,22 милијарди м3 годишно, од кои 65% потекнуваат од Албанија со вкупно 30% од подземните
води. Во Табела 1.13 и Табела 1.14 се прикажани користењето на водата и користењето на водните
ресурси.
Табела 1.13 Повлекување на вода (Извор: FAO 2015)

Општинско користење на вода по глава на жител

177,1 m3/жители/год.

Користење на вода за земјоделие

0,52 109 m3/год.

Користење на индустриска вода

0,23 109 m3/год.

Вкупно користење на вода по глава на жител

435 m3/жители/год

Табела 1.14 Користење на водните ресурси (Извор: Министерство за земјоделство (А. Мука) 2015)

Потрошувачки
волумен
(10)9m3

Употреба на вода

Искористен волумен
(10)9m3

Енергија

13,97

Наводнување

1,01

0,5

Од акумулација

0,56

0,28

Од реки и езера

0,45

0,22

Од подземни води

0,003

0,002

Јавна употреба

0,2

0,18

Вкупно

15,8

0,68

Речни басени и топографија
Албанија е пронижана со осум главни реки, во општа насока Исток-Запад. Најважните се реките
Дрим, Мати, Ишми, Ерзени, Шкумбини, Семани, Вјоса и Бистрица.
Сливот на реката Дрим е најголемиот во Албанија. Реката Дрим има средно годишен проток од 680
m³ / s, од кои 360 m³ / s доаѓаат од самиот Дрим и 320 m³ / s од Буна (Бојана). Специфичниот проток
е околу 35 l / s.km². Најголемиот дел од водата за пиење во сливот на Дрим се добива од извори,
а 73% од населението има водоснабдителни системи во или надвор од своите домови. Сливот на
реката Мати има површина од 2.441 km². Реката Мати има средно годишен проток од 103 m³ / s.
Специфичниот проток изнесува околу 40 l / s.km². Ерзени-Ишми сливот е составен од сливот на
Ерзени и Ишми, со глобална површина од 1.439 km². Сливот Ишми има посебно значење за Албанија,
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бидејќи го вклучува најголемиот урбан центар Тирана. Сливот на Шкумбини има површина од 2.445
km2 и ја содржи река Шкумбини, некои мали притоки и мали акумулации за наводнување кои се
користат за земјоделски цели. Сливот на реката Семани има хидрографска површина од 5.649 km2.
Сливот на реката Вјоса е втор по големина речен систем во земјата. Во сливот на Вјоса се наоѓа
самиот водопаден дел на Вјоса, сливот на реките во јужниот дел на Албанија (Бистрица, Павла),
а исто така и регионот по Јадранското и Јонското Море познато како Албанска ривиера. Вкупната
површина е околу 8.100 km². Албанскиот дел од сливот на реката Вјоса има површина од 4.365 km².
Годишниот волумен изнесува 5.550 милиони / m3 и специфичен проток изнесува 26 l / s.km².
План за управување со речни сливови и имплементација
Во септември 2011 година, Советот на министри ја одобри "Националната стратегија за вода и
санитација (NSWSS) за 2011-2017 година" (GoA, 2011) со која се дефинира главната цел за таков
пристап со "воспоставување на управување, следење и осигурување на ефективно функционирање
на интегриран систем за водоснабдување кој овозможува флексибилност во различни ситуации ".
NSWSS ги дефинира следниве приоритети: (i) проширување и подобрување на квалитетот на
водоснабдувањето и услугите за отпадни води; (ii) ориентирани претпријатија за вода кон принципите
на контрола на трошоците и поврат на трошоците; (iii) подобрување на управувањето и регулацијата
во секторот; (iv) инвестиции во зајакнување на капацитетот на секторот и; (v) движење кон целосна
конвергенција на албанските закони и регулативи со директивите за вода на ЕУ.
Националниот план за управување со отпад (GoA, 2011b) предвидува затворање на отворени
депонии со неконтролирано и нетретирано измивање во подземните слоеви на земјиштето и нивна
замена со 12 регионални, контролирани депонии до 2025 година. Властите претпоставуваат дека
ќе бидат потребни помалку депонии поради воведување на рециклирање, кои се камен-темелник
на принципите за управувањето со отпадот во ЕУ (кружна економија), при што депонирањето
е најмалку пожелна опција. Со овозможување на имплементација на националните политики за
управување со отпадот, ризиците за загадување на подземните води се намалуваат неверојатно и
како такви овие политики се важни за примена на принципите на ИУВР.
И Националната стратегија за биолошка разновидност и националната стратегија за вкрстена
еколошка средина (2015-2020) (GoA, 2015c), која вклучува политики во областа на шумарството на
хемикалии и климатските промени, се тесно поврзани со Интегрираната стратегија за управување
со водните ресурси. Тие обезбедуваат рамка за заштита на вредните природни ресурси на Албанија.
Ова е важно за одржливо користење на водата од сите други сектори. "Интегрираната стратегија за
управување со водните ресурси, 2015-2018" е во консолидирана нацрт верзија, август 2016 година,
како и "Електронски национален катастар на вода".

B1.3.3 Управување со поплавите
Поплави од порои
Поплавите се предизвикани од реките и поројните текови и често се случуваат во долините на
северна, централна и јужна Албанија, кои влијаат врз градовите, патните мрежи и прлавинте во
земјоделско земјиште. Според податоците на Министерството за земјоделство (А. Мука 2015),
во Албанија има вкупно 860 km насипи за заштита од поплави. Секоја година се прават напори
за поправка и реконструкција на некои од овие насипи (види Табела 1.15). Преземените мерки
го намалија ризикот од плавење. Сепак, за време на периоди на интензивни врнежи од дожд, а
особено поради недостаток на одржување на урбаните дренажни системи, овие екстремни појави
сè уште претставуваат одреден ризик за поплавување.
Табела 1.15 Реконструирани насипи (Извор: Министерство за земјоделство (А.Мука) 2015)

Вкупна должина на реконструирани насипи (km)
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2012

2013

2014

2015

39

17

5

5
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Историја на поплави и последици
Поплавите се природен феномен во Албанија. Тие се предизвикани од поројни дождови,
карактеристични за медитеранската клима. Планинскиот карактер на реките, па оттука и големите
падини и истата насока на протокот од исток кон запад, го прават поплавниот бран да коинцидира
во целата земја симултано. Во повеќето реки, поројните поплавни бранови ја минуваат речната
мрежа во период од 8-10 часа.
За време на големите поплави, кои имаат повратен период од 50 до 100 години, водите ги
преплавуваат насипите, кои главно се случуваат во западните рамнини.
Западните рамнини и сливот на реката Дрим и Вјоса се особено склони кон поплави поради
уништувањето на шумите и недостатокот на управување со речниот слив (Светска банка, 2003).
Поплавите имаат директно влијание врз животот на локалните заедници, со оштетување на нивните
куќи и слабеење на економијата. Со предизвикување значителна штета на земјоделското земјиште
и нарушување на услугите за снабдување со вода за пиење, поплавите ги зголемуваат ризиците
за здравјето на човекот и можат сериозно да ги оштетат различната инфраструктура. Повеќето
поплави се одвиваат во сливовите на Буна, Дрим, Вјоса и Семани, кои потенцијално влијаат врз
24.000 објекти и до 840.000 луѓе. Според внатрешните извештаи од MARDWA, поплавите од реката
Вјоса во јануари 2016 година беа најлоши од 1954 година. Поплавите во другите речни сливови
потенцијално влијаат на 8.000 објекти и до 50.000 луѓе (UNDP, 2011а). Големите поплави што се
случија во последниве години се прикажани во Табела 1.16.
Табела 1.16 Големи поплави во периодот 2000 - 2015 година (Извор: М. Ндини, Извор: Студија за Европската комисија 2015 Превенција и управување со поплавите)

Големи поплави во
периодот 2000-2015

Погодени области, општини

Степен на штета

Јан. 2010

Скадар, Леже и Драч

10.000 хектари поплавени, над 5.000
луѓе евакуирани, оштетени се 2.200
куќи

Ное - Дек. 2010

Делтите на Дрим и Мати
Акумулација Акумулациите Улза и
Шкопети

Евакуирани 15.000 лица, поплавени
6.000 km2 земјиште,4.800 куќи
поплавени

Ное. 2014

Тирана, Леже, Скадар и Фиер

Евакуирани 11.000 луѓе, 3 лица загинаа,
7.500 оштетени куќи

Феб. 2015

Река Валона и Фиер, Берат,
Елбасан и Ѓирокастер Вјоса,
Деволи, Осум, Семан

42.000 лица засегнати

План за управување со ризици од поплави
Прелиминарната проценка на ризикот од поплави не е развиена во Албанија, меѓутоа постојат
неколку тековни активности и проекти кои се релевантни за претходна процена на ризикот.
Поточно, податоците од поплавите и нивните поврзани загуби систематски се собираат од
Генералната дирекција за вонредни состојби / Министерството за внатрешни работи со користење
на методологијата и алатките DesInventar (види www.desinventar.net). Понатаму, подрачјата склони
кон поплавување биле картирани за долниот дел од реките Буна и Дрим. Пост-катастрофална
студија за проценка на ризикот од поплавување и управување (март 2012 година) поддржана од
Генералниот директорат за вонредни состојби на цивили / Министерството за внатрешни работи,
а имплементирана од Мот Мекдоналд (https: // www. mottmac.com/) е развиен. Овие активности
претставуваат почетна точка за спроведување на PRA на национално ниво.
Иако развојот на планот за управување со ризикот од поплави (ПУРП) е вклучен во Законот 11/2012, во
моментов се присутни само неколку пилотски обиди во Албанија и не постои систематска изработка
на ПУРП за секоја единица на управување. За долниот дел од реките Буна и Дрини во рамките
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на проектот (Автор, 2015), имплементиран од Германската агенција за меѓународна соработка ГИЗ
ГмбХ, во соработка со клучните национални институции, како што се Министерството за животна
средина, Министерството за земјоделство, рурален развој и водостопанство, Министерство за
внатрешни работи - Генерална дирекција за граѓански итни случаи и локалната власт на регионот
Шкодер.
Картирање на опасности од поплави и ризици од поплави
Состојбата на опасност од поплави и картирање на ризиците е во рана фаза во Албанија и во
земјата немаат значителни активности. Картирањето на опасностите од поплави и картирањето на
ризиците се направени врз база на проект за долниот дел од реките Дрим и Буна од три различни
иницијативи: 1) Проектот IncREO "Зголемување на издржливоста преку набљудување на Земјата"
(http://www.increo-fp7.eu/project-overview/project-structure/flooding-use-case-albania/), поддржан од ЕУFP7; 2) Програмата "Прилагодување на климатските промени во Западен Балкан", имплементирана
од Германската агенција за меѓународна соработка (GIZ - https://www.giz.de/en/worldwide/294.html); 3)
"Проценка на ризикот од Дрим и Буна - Студија за управување со ризикот од поплава и управување
со последици од катастрофа, анализа на ризик од опасност од опасност од вриење и влијание",
март 2012 година, имплементирана од Генералниот директорат за вонредни состојби во случај на
вонредни состојби - Министерство за внатрешни работи со финансиска поддршка на Светската
банка.

B1.3.4 Квалитет на водата
Класификација на еколошката состојба на водните тела
Во однос на квалитетот на водата, органските соединенија и хранливите состојки за сите езера
беа на задоволително ниво во периодот 2004-2015 година. Во моментов, статусот на квалитетот на
водата не е познат, бидејќи многу физичко-хемиски параметри не се следат редовно. Оценките за
квалитетот на водите, спроведени во 2016 година, користејќи системи за класификација базирани
на биолошки, хидроморфолошки, хемиски и физичко-хемиски параметри (карактеризација на ЕУРДВ), покажуваат загадување и хидроморфолошки влијанија врз водните екосистеми (GIZ, 2016).
Табела 1.17 Параметри за квалитет на водата измерени во сливовите (Извор: Проценка на квалитетот на водата на реките во
Албанија. A. Çullaj, A. Miho, P. Lazo.2016)

Параметрите за
квалитет на водата
измерени во
сливовите
Мати

Ишми

Шкумбини

Селмани

Проценка на база на
Станица

Физичкохемиски параметри
Ср.класа

Проценка

Концентрација на тешки метали
Ср.класа

Проценка

Ma 1

2,0

Добро

2,2

Средно загадена

Ma 2

2,2

Добро/слабо

2,7

Средно загадена

Ma 3

2,3

Добро/слабо

2,2

Средно загадена

Ish 1

2,7

Добро/слабо

3,1

Значително загадена

Ish 2

4,5

Лошо/многу лошо

3,4

Значително загадена

Ish 3

4,2

Лошо/многу лошо

3,4

Значително загадена

Sh 1

2,7

Добро/слабо

3,0

Значително загадена

Sh 2

2,8

Добро/слабо

29

Средно загадена

Sh 3

2,7

Добро/слабо

2,6

Средно загадена

Se 1

2,2

Добро/слабо

3,0

Значително загадена

Se 2

2,5

Лошо/многу лошо

3,6

Значително загадена

4,3

Слабо

3,1

Значително загадена
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Други податоци за квалитетот на водата (NEA, 2015) на површинските води покажуваат висока
содржина на хранливи материи (азот и фосфор) и вкупно суспендирани цврсти честички, што
доведува до таложење на наносен материјал на речните делти и крајбрежните лагуни. Од друга
страна, извештаите покажуваат дека количината на тешки метали во водата, седиментите или
во биотата е релативно ниска, што е веројатно последица на намалувањето на влијанието на
останатите рударски индустрии. Сепак, на преодните и крајбрежните води во Албанија негативно
влијаат и домашните и индустриските отпадни води (Miho et al., 2013).
Карта на мониторинг мрежата
Во главните реки во Албанија, мониторингот на квалитетот на водата го спроведува Националната
агенција за животна средина во 34 станици во сите речни текови, 4 пати годишно. Мониторингот
на езерата се врши на 6 станици и еден во Лагуна Бутринти (3 пати годишно). Мониторингот на
морската вода погоден од урбаните води се врши на 10 станици во градовите Драч, Валона и
Саранда. Според Рамковната директива за вода на ЕУ, проценката на речните води се базира на
осум главни параметри за хемиско загадување. Речните води се класифицирани во пет категории
каде умерениот статус (трета класа) се смета за минимално ниво прифатено за квалитетот на
водата на реката.
Следењето на подземните води се врши на 41 станица двапати годишно.
Површински води (еколошки и хемиски статус)
Во мониторинг програмата се набљудуваат следните параметри: температура, pH, алкална реакција,
соленост, електрична спроводливост, растворен кислород, NKO, NBO5 нитрит, амонијак, Ptotal PO4,
суспендиран материјал. Речните води се оценуваат како алкални со нивоа на pH од 7,5 - 8,3 и со
вредности помеѓу дозволените вредности (<8,5).
Растворениот кислород е поголем од 7 за скоро сите реки, освен реката Ѓаница, каде што оваа
вредност е 4,7 mg / l класифицирана во IV класа, како слаб статус. Ова е поради директното
влијание на урбаните празнења (Фиери Сити). Индексот О2 за сите реки е класифициран на класата
III. Резултатите од трендот беа стабилни од 2010 до 2015 година (Национална агенција за животна
средина 2015)
Индексот за BNO5 во сите реки е класифициран во класата V како лош. Вредностите се зголемуваат
секоја година, при што главната причина се урбаните и индустриските испуштања на вода.
Индексите за Ptotal во сите сливови на реките покажуваат дека водите се класифицирани како
лоши како во класата IV. Нитрит NO2 е класифициран во III класа како прифатлив и има стабилен
тренд.
Во целина, Табела 1.19 ја прикажува класификацијата на водите во реките Албанија. Има 41% од
сите мониторинг станици кои имаат одличен квалитет, 35% од III квалитет или умерен статус и 24%
од класата IV-V или слаб и лош статус.
Табела 1.19 Класификација на води (Извор: Извештај за состојбата на животната средина)

Класификација
Станици

I Квалитет

II Квалитет

III Квалитет

IV Квалитет

V Квалитет

"2 станици
5,9%"

12 станици
35,3%

12 станици
35,3%

1 станица
2,9%

7 станици
20,6%

Подземните води (GW) (хемиски и квантитативен статус)
Во принцип, подземните води имаат добри физичко-хемиски својства. Следењето на хемискиот
состав на подземните води во некои од бунарите, покажува дека постојат повисоки концентрации
од препорачаните за некои индикатори како Cl, Mg, Na и SO4.
Некои области се класифицирани со висока соленост каде составот на Na, Cl и SO4 е над нормите.
69

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

Овие слоеви се длабоки и не се користат како вода за пиење. Не постои масовно загадување. Во
сите водоносни слоеви pH вредноста е во дозволените вредности од 6,5 - 8,5. Подземните води
имаат алкална или неутрална реакција. Вредностите на индексите на загадување на подземните
води со амонијак, нитрит и нитрати не се зголемуваат. Се препорачува да се спроведат санитарни
зони и да се забрани екстракција на чакал во речните корита.
Третман на отпадни води и повторна употреба
Во моментов, околу 50% од населението во Албанија е поврзано со канализациски системи, особено
во урбаните области; но само 25% се опслужуваат со целосно оперативни постројки за третман на
отпадните води. Како таква, директното испуштање на отпадни води во водни тела доведе до
екстензивна и тешка контаминација на крајбрежните области, реки и корита (Светска банка, 2003).
Во моментов, Албанија во конвенционален механички пристап има четири пречистителни станици за
отпадни води, кои се наоѓаат во Каваја, Поградец, Валона и Корча, а три претставуваат комбинација
од третман на отпадни води од по механички пат / пречистување по билошки пат со помош на
мочуришта лоцирани во Драч, Саранда и Леже. Преку тековен проект на тема "Интегрирано
управување и чистење на крајбрежните области" ќе биде изградена постројка за третман на
отпадните води во Химаре и во Орикум, основана од Исламската банка за развој (IDB).
Предизвиците за постигнување на ефикасен систем за отпадни води вклучуваат (Светска банка,
2003): Ограничениот број на оперативни, конвенционални пречистителни станици за отпадни води
(Каваја, Поградец, Драч, Саранде и Леже) кои не служат на поголемиот дел од населението и
нивната ефикасност има ограничено влијание за заштита на животната средина.

B1.3.5 Побарувачка на вода
Водоснабдување
Во Албанија, снабдувањето со вода за пиење доаѓа главно од природни извори и подземните водни
ресурси. До крајот на 2015 година, околу 80% од вкупното население било поврзано со систем за
водоснабдување и 50% поврзано со системите за отпадни води, особено во урбаните области,
но само 25% се опслужени со целосно оперативни постројки за третман на отпадните води.
Повеќето од водата за пиење (75%) се добива од подземни извори. 80% од вкупното население се
опслужуваат со системи за водоснабдување, од кои 76% имаат директни приклучоци до домовите.
Според официјалните податоци (MoTI, 2015), 91% од урбаното население е поврзано со општинските
системи за вода и само 57% во руралните средини. Целите за покривање на урбаните и руралните
области до 2017 се 98% и 85%, соодветно (NSWSS, 2011). И покрај релативно високата покриеност,
нивото на услугата може да се подобри со оглед на тоа што просечната достапност на водата за
пиење изнесуваше само 50% (WRA, 2016), иако во моментов напредува, ова е далеку под просекот
за ЕУ.
Статусот на бунарите, пумпните станици, дистрибутивните системи и цистерните не се следи
систематски. Несоодветното одржување и поправање, недостатокот на мерење и оперативната
контрола резултираа со прекумерни загуби на вода, кои се проценува дека се поголеми од 60% од
вкупното снабдување со вода за сите градови.
Националниот стандард за урбано снабдување е 150 л / жител / ден, додека во руралните средини
овој стандард е 80 л / жител / ден. Резимето на перформансите на секторот за водоснабдување и
канализација за 2012-2015 е прикажано во Табела 1.19.
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Табела 1.19 Резиме на перформансите на водоснабдувањето и канализацијата за 2012-2015

Недостаток на вода и суши
Просечниот годишен капацитет на изворите за водоснабдување во Албанија за 2010 година се
проценува дека изнесува околу 654 милиони кубни метри годишно, додека вкупната побарувачка
за вода, проценета со стапка од 150 литри по глава на жител дневно (барање за Албанија) додаток
од 20% за технички загуби на вода, се проценува дека изнесува 197 милиони кубни метри годишно
за населението што се служи и 240 милиони кубни метри годишно за вкупното население во
услужната област. Ова покажува дека вкупните ресурси се скоро 3 пати поголеми од очекуваната
побарувачка за целото население, што е опслужено и не опслужено на областа под администрација
на претпријатијата. Ова не значи дека сите области имаат доволно снабдување. Некои специфични
области треба да инвестираат во производството на вода за да ја задоволат домашната побарувачка.
Овие бројки покажуваат дека прашањето во Албанија не е да произведува повеќе вода, туку
управувањето со побарувачката за произведената вода.
Наводнување
Всушност, наводнувањето е најголемиот потрошувач на вода во земјата. Околу 360.000 ha се
опремени за наводнување, 280.000 ха за одводнување и 130.000 ха за заштита од поплави во
крајбрежниот појас на морето (проценки, 2012 година); но во 2009 година само околу 20 проценти од
опремената површина била наводнувана. Околу 626 земјоделски брани нудат вода за наводнување,
главно за време на топлото и суво лето. Водата од акумулациите за наводнување (со проектна
моќност од околу 560 милиони m3) се користи за наводнување, додека околу 450 милиони м3 вода
е директно пренасочена од реките и потоците. Употребата на подземните води за наводнување е
ограничена (само 3% од вкупниот број (Исмаили, 2010)), исто така, бидејќи водата за наводнување
обично е од задоволителен квалитет.
Поради ерозијата и алувиумот, вистинскиот капацитет за задржување на водата на акумулациите е
приближно 51% од планираниот капацитет. Понатаму, 410 од 626 брани имаат значителни технички
штети за кои е потребно итно внимание за да се подобри безбедноста на браните и достапноста на
вода за наводнување. Просечното намалување на дизајнираниот капацитет е 45% како резултат
на функционалниот животен циклус на браните и акумулациите на кои им се ближи крајот и
акумулациите кои се исполнуваат со нанос.
Прелиминарните наоди детализирани од МЗРРУВ (2015) покажуваат дека на околу 200.000 ha на
наводнуваното подрачје има потреба за рехабилитација на инфраструктурата за наводнување.
Каналите, исто така, бараат отстранување на нанос и 5000 km регуација. Понатаму, околу 3.000
структури за наводнување бараат модернизација или замена. Покрај тоа, речиси сите 640 пумпни
станици за наводнување не работат поради високи трошоци за електрична енергија, лошо
одржување, оштетување и кражба.
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B1.3. Институционален состав на секторот за вода, правно и политичко
управување
Организација на водниот сектор
Главните тела одговорни за управувањето со водите се:
Националниот совет за водите (НСВ). Ова е централно извршно тело за управување со водните
ресурси. Премиерот претседава со НСВ и е поддржан од Техничкиот секретаријат на Националниот
совет за вода (ТСНСВ).
Во февруари 2015 година, Министерството за животна средина, шуми и водостопанство (MEFWA)
беше префрлено во Министерството за земјоделство, рурален развој и водостопанство (MARDWA)
одговорно за управување со наводнување, одводнување и заштита од поплави.
Национални институти вклучени во мониторингот и оценувањето на водата
Организацијата на мониторинг на водните (ресурси) во Албанија е сложена, со повеќе од 20
различни владини институции кои моментално се вклучени во собирање на податоци за ограничен
број параметри со делумна географска покриеност.
Севкупно, Националната агенција за животна средина (NEA), во рамките на Министерството за
животна средина, е одговорна за квалитативно и квантитативно следење на водните ресурси.
Таа ја надгледува работата на релевантните институти за активностите за мониторинг и е главен
корисник на податоците што ги обезбедуваат следниве институции:
•

•
•
•
•

Институтот за ГеоНаука, Енергија, Води и Животна средина, (претходно Хидрометеоролошки
институт) под покровителство на Министерството за образование, ги следи
хидрометеоролошките параметри и е одговорен за следење на количините на површински
води во реките и езерата.
Геолошки услуги на Албанија (AGS), под покровителство на Министерството за енергетика и
индустрија, е одговорно за следење квалитетот на подземните и морските води, проценката
на ризикот и следењето на загадувањето на почвата.
Националната агенција за природни ресурси, под покровителство на Министерството за
енергетика и индустрија, се фокусира на планирање и следење на хидроцентралите.
Институтот за јавно здравје преку своите регионални агенции ја следи хигиената и квалитетот
на водата за пиење.
Регулаторната управа за води е независна институција со нејзини главни должности:
издавање на лиценци за снабдување со вода за пиење, одобрување на тарифи за вода за
пиење и мониторинг активности за водоснабдување.

Правна рамка
Со оглед на тоа што Албанија се движи кон членство во ЕУ, правната и институционалната рамка
и базата на знаења за решавање на подготовката, планирањето, спроведувањето и евалуацијата
на политиките се под постојан надзор. Актуелното законодавство и регулативи за управување
со водите на Албанија вклучуваат примарно законодавство, подзаконски акти и меѓусекторско
законодавство, а исто така го имплементираат законодавството на ЕУ.
Водите на Албанија се регулирани од 1992 година со Законот за водните ресурси: бр. 8093, датум
21.3.1996.
Новиот Закон бр. 111/2012 "за интегрирано управување со водите" го одобрува следново:
-- Заштита и подобрување на водната животна средина, површинските води, или привремени
или постојани, морската вода, територијалните води, ексклузивни економски зони,
континентален гребен, прекугранични води, подземни води и нивниот статус.
-- Безбедност, заштита, развој и одржливо користење на водните ресурси, неопходни за живот
и за социјален и економски развој на земјата.
-- Правична распределба на водните ресурси, како што е планирано со нивно ефикасно
управување.
-- Заштита на водните ресурси од загадување, преку употреба и промоција на потрошувачката
зависно од реалните потреби.
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Имплементација и усогласување на правото на ЕУ
Одредбите од Рамковната директива за води се транспонирани во националното законодавство
преку Законот бр. 111/2012 „за интегрирано управување со водите“. Овој закон е целосно усогласен
со Директивата 2000/60 / ЕЗ на Европскиот парламент и на Советот од 23 октомври 2000 година,
„Воспоставување правна рамка за активности на заедницата во областа на политиката за вода“.
Извештајот за набљудување на ECRAN во 2014 година наведува дека нивото на транспозиција на
РДВ е 65%.
Транспонирањето на Директивата за поплави (ДП) напредуваше поради изготвувањето на
Одлуката на Советот на министри (DCM) за содржината одобрена од Националниот совет за вода.
Оваа одлука транспонира, меѓу другите директиви на EC, Директивата 2007/60 / EC за проценка и
управување со ризиците од поплави. Извештајот за мониторинг на ECRAN во 2014 година наведува
дека нивото на транспозиција на ДВ изнесува 73%.

B1.4 Проценка на управувањето со почвите
B1.4.1 Статус на податоците за почвата

Албанскиот почвен пејсаж е многу разновиден и комплексен. Првата национална почвена карта со
размер од 1: 200.000 беше составена во 1958 година (Веши и Спахо, 1988). Ова беше проследено со
интензивни испитувања на почвата, особено во периодот 1971-1991, кога беа подготвени детални
почвени карти од 1: 10.000 до 1: 50.000, заедно со извештаи за почвата за секоја поранешна
земјоделска кооператива, државна фарма и област. Освен обработливото земјиште, истражувањата
на почвата опфаќаа и природни пасишта и шуми, иако интензитетот на земање примероци од
почвата беше помалку детален од оној на обработливото земјиште.
Националниот систем за класификација на почвите и методите на инвентарот на почвените ресурси
во Албанија беа развиени локално со минимален придонес од надворешниот свет. Самиот систем
беше сурогат на рускиот систем на класификација на почвата. Поради големината на земјата, а
особено, степенот на обработливото земјиште, Албанскиот систем ја исполни својата намена. Врз
основа на податоците акумулирани во периодот 1970-1988 година, Институтот за почвени науки во
Тирана изготви студија за физичка евалуација на земјиштето за сите земјоделски почви во земјата.
Студијата, меѓу другото, истакна некои важни ограничувања на почвата, како што се соленоста
(околу 10.000 ha), алкалноста во западниот крајбрежен дел (околу 60.000 ha) и киселоста во (околу
70.000 ha), главно во североисточниот дел на земјата (Kaleshi et al 1992).
Современите концепти за науката за почвата не беа искористени и преводот до други системи,
како што се FAO Легенда (FAO-UNESCO, 1974), Светска референтна база за почвени ресурси - WRB
- (FAO, ISRIC и ISSS 1998) и USDA Soil Taxonomy (Персоналот за истражување на почвите, 1998) се
покажа како тешко.
Табела 1.20 Класификација на почвите на Албанија според USDA Таксономија на почби(Извор Здрули(1997a)) Поредување по
таксономија на почвите

Класификација на почвите на Албанија според USDА
Таксономија на почви

Површина (ha)

%

Хистосоли

3.978

0,5

Вертисоли

58.542

2,0

Молисоли

208.402

7,0

Алфисоли

498.670

17,0

Инсептисоли

1.015.951

35,0

Ентисоли

164.613

6,0

Друго

924.640

32,5

Вкупно

2.874.796

100
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Првиот обид за претворање на националниот систем на класификација на почвата во други добро
познати системи беше преземен помеѓу 1994 и 1997 година. Здрули (1997a) ја дава следнава
поделба на таксономијата на почвата за Албанија (Табела 1.20). Според оваа класификација,
мнозинството почви во Албанија се класифицирани според инсептисоли (35%) и друго (32%). Ова
беше проследено во 2001 година со подетално испитување на почвата, во рамките на програмата
INTERREG II спонзорирана од Европската комисија и Владата на Италија, со цел создавање на
национална база на податоци на почва со размер од 1: 250.000 и друга многу подетална база на
податоци за почвите за крајбрежните области на земјата со размер од 1: 50.000 (Здрули et al., 2003).

B1.4.2 Мониторинг на почвата
Статус на почвата
Нема ажурирани податоци за статусот на почвата во Албанија. Институтот за почвени науки,
единствената институција одговорна за оценување и следење на статусот на почвата во Албанија,
нејзиниот статус е разводнет во Центарот за трансфер на технологија во Министерството
за земјоделство и ги загуби своите капацитети. На национално ниво не постојат податоци за
карактеристиките на почвата, вклучувајќи ја длабочината, структурата, текстурата, влажноста,
длабочината на хумусниот слој итн. Националната агенција за животна средина врши одреден
мониторинг на ерозијата на почвата и контаминацијата на почвата на одредени жаришта. Ова се
претходни локалитети на индустриски активности кои загадуваат многу, како што се преработка
на нафта, производство на ѓубрива, металургија итн. Мониторингот покажа дека загадувањето од
тешки метали е огромен проблем на овие локации.
Индикатори за проценка на ризикот од деградација на земјиштето
Најзагрижувачки проблеми во Албанија се ерозијата на почвата, уништувањето на шумите,
претераното пасење, загадувањето на почвата, ресалинизација, закиселување, задржување на
водата, поплавување, урбанизација и запечатување на почвата, загуба на хранливи материи и
губењето на плодноста на почвата.
Деградацијата на земјиштето во Албанија е само-забрзувачки феномен. Една форма на деградација
создава услови за понатамошна деградација на почвата и водата. Деградацијата на почвените
услови е посериозна од деградацијата на вегетативната покривка во смисла дека не е лесно
реверзибилна. Следните индикатори покажуваат дека деградацијата е очигледна или влошена:
-- Губење на горниот слој преку водна ерозија е најчестиот вид деградација на почвата
предизвикана од човекот. Бидејќи горниот слој е богат со хранливи материи, релативно
голема количина на хранливи материи се губи заедно со горниот слој на почвата.
-- Губењето на горниот слој на почвата често е предвидено со набивање кое предизвикува
намалување на капацитетот за инфилтрација на почвата и води кон забрзано истекување и
ерозија на почвата. Компакцијата обично е предизвикана од добитокот ако има прекумерно
пасење. Губењето на почвата е исто така предизвикано од губење на вегетативната покривка,
што е предизвикано од уништувањето на шумите (прекумерна сеча, пожари и непланирани
промени во користењето на земјиштето).
-- Деформацијата на теренот / урвински процеси преку водната ерозија е очигледна и лесно се
забележува. Најчестите феномени на овој тип на деградација се формирање на јаруги. Други
феномени на овој вид деградација се обрушување на речниот брег и лизгање на земјиштето,
како и оф-сајт ефект од наносот однесен во долниот тек на водотекот (намалување на
проточноста на речниот тек и заполнување на акумулациите со наносен материјал).
-- Губење на хранливи материи се јавува каде што земјоделството се практикува на сиромашни
или умерено плодни почви, особено на стрмни падини, без доволна примена на шталски или
органски ѓубрива. Тоа предизвикува општо намалување на плодноста на почвата и води кон
намалена продуктивност.
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B1.4.3 Деградација на почвата
Ерозија
Ерозијата на почвата е идентификувана како голем проблем за Албанија. Во моментов, високо
деградираните земјишта се предмет на континуирана ерозија. На национално ниво, секоја година
8 - 24 тони / ha почва се еродира и се испушта во морето или заполнува акумулации (вклучувајќи ги
и акумулациите на хидроелектраните) со што се намалува нивниот капацитет. Ерозијата на почвата
влијае драстично живот на луѓето. Продуктивноста на земјоделското земјиште се намалува, што
доведува до намален принос на културите и намален приход. Покрај тоа, тоа доведува до зголемени
трошоци поради примена на вештачки ѓубрива. Поради ерозијата се намалува капацитетот на
пасиштата, што значи намалување на бројот на добиток и намален приход или може да доведе
до постојано зголемување на ерозијата и деградацијата. Деградацијата и прекумерната употреба
на шумите и пасиштата е главната причина за овие драматични феномени (види слика 1.4). Од
суштинско значење е вегетативната покривка да биде рехабилитирана за да се запре ерозијата. На
земјоделските почви, на 25% (167.646 ha) од површините подлежи на умерен ризик од ерозија, а на
75% (442.200 ha) од површината има висок ризик.

Слика 1.4 Распределба на површини според ерозија (Извор: TRINITY ENVIRO „Студија за намалување на
ерозијата и седиментацијата на почвата - NRDP 2010)

Земјиште и промени на користењето на земјиштето
Шумите и пасиштата покриваат околу 54% од територијата на Албанија (види слика 1.5).
Земјоделското земјиште покрива само 24% (696.000 ha). По 1991 година, земјоделското земјиште во
Албанија беше приватизирано. Сепак, земјоделците одбија да користат и да добијат имот, па дури и
се откажаа од некои земјоделски површини кои се многу непродуктивни и / или многу оддалечени,
што ги прави непрофитабилни за употреба во одгледувањето на земјоделски култури. Всушност,
има околу 108.000 ha под категоријата одбиено / напуштено земјиште.

Слика 1.5 Структурата на земјиштето во Албанија (Извор: ANFI 2004)
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Инвентарот на шуми од 2003 година обезбедува податоци за промените во искористувањето
на земјиштето споредувајќи сателитски снимки од 1991 година и снимки од 2001 година (Табела
1.21.). Резултатите покажуваат намалување на шумската површина и драстично зголемување на
изградените области.
Табела 1.21 Промени во просторниот обем на категориите на земјишен покров (Извор: ANFI 2004)

Разлика во просторната
мера 1991-2000 / 1

Промена во просторната
мера

(ha)

(%)

Шума

-163.297

-19

Густа вегетација

-14.309

-6

Дрвни култури

740

1

Тревни култури

38.614

8

Голини

12.798

8

Грмушки

16.226

8

Водна вегетација

951

10

Пасишта

46.591

11

Шумовити области

49.728

17

Водни тела

14.737

23

Изградени области

20.040

80

Типови на земјишен покров

Понатамошен развој и проширување на урбаните области, изградбата на нови патишта
и подобрување на постојната патна инфраструктура, воспоставување нови индустриски
/ деловни објекти итн., се јасни знаци дека земјоделското и шумското земјиште ќе
продолжи да се намалува во иднина.
Намалување на органската материја и биодиверзитетот
Ерозијата на почвата и другите форми на деградација на земјиштето директно влијаат на нивото
на биолошка разновидност на органската материја и почвата. За жал, нема податоци за нивото
на опаѓање на органската материја на национално ниво. Една студија направена во Сливот на
реката Вјоса покажува дека поради ерозија секоја година се губат 127,5 kg / ha хранливи материи,
вклучувајќи 9,87 kg / ha азот и 0,59 kg / ha асимилиран фосфор.
Содржина на органски јаглерод во почвата
Недостасуваат податоци за содржината на органски јаглерод во почвата. Генерално, почвите на
ридско-планински терени имаат пониска содржина на органски јаглерод отколку оние во низинските
области. Нивото на содржина на органски јаглерод е направено и од ерозијата, бидејќи горниот
почвен слој има побогата содржина на јаглерод.
Управување со контаминираните површини
Проектот на UNDP „Идентификација на приоритетни жешки точки во Албанија“ дефинира 14
жешки точки (вкупна површина 235 ha) како области кои се високо контаминирани од различни
загадувачки материи, вклучувајќи стари ѓубрива, рударски депонии, цврст отпад итн., оставени
на поранешните индустриски локации и / или државните депонии. Проектот направи проценка на
состојбата и ги разви и спроведе сите мерки за рехабилитација на овие локации.
Националната агенција за животна средина го следеше статусот на почвите на околу 6 нафтени
полиња во земјата за да го процени нивото на загадување на јаглеводородите. Резултатите од
мониторингот покажуваат дека во сите 6 нафтени полиња нивоата на јаглеводороди биле 15% (5,5
пати) повисоки од ЕУ нормите. Депониите претставуваат уште еден извор на загадување на почвата,
бидејќи повеќето депонии не се правилно изградени и има ограничена контрола на понирање на
материите во почвата. Исто така, проблемот е и депонирањето на отпадот околу населените места.
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B1.4.4 Институционална поставеност во врска со управувањето со
почвите, правното и политичкото управување
Организација на управувањето со почвите
Главната централна институција одговорна за развој на политики, стратегии и законодавство во врска
со управувањето со почвите е Министерството за земјоделство, рурален развој и водостопанство.
Генералниот директорат за управување со вода и почва е специјализирана единица во рамките на
министерството која се занимава со прашања поврзани со управувањето со почвите.
На регионално ниво, институцијата задолжена за заштита и управување со почвата е Дирекција за
заштита и управување со почвите. Дополнително, секоја општина има Канцеларија за заштита на
почвите и администрација, која одговара на регионалната дирекција.
Центарот за трансфер на технологија за земјоделство во Фуше Круја (Тирана), кој ги наследи
некои од должностите и одговорностите на поранешниот научен институт за почви, е задолжен за
секое истражување поврзано со почвата. Земјоделскиот универзитет во Тирана, исто така, врши
истражувања и / или следење на почвите во Албанија.
Националната агенција за животна средина спроведува одреден мониторинг на квалитетот на
почвата како дел од извештајот за годишниот извештај за состојбата на животната средина.
Правна рамка
Управувањето со земјиштето се заснова на следните главни законски решенија:
-- Закон бр. 8053, од 21.12.1995 година „за пренос на имот на земјоделско земјиште“ изменет
2009, 2012 година.
-- Закон бр. 8312, од 26.03.1998 година „за нерезидентно земјоделско земјиште“.
-- Закон бр. 8318, од 01.04.1998 година „постапки за изнајмување на земјоделско земјиште,
шуми и пасишта на државен имот“.
-- Закон бр. 8337 од 30.04.1998 година „за пренос на имот на земјоделско земјиште, шумски
пасишта и ливади“.
-- Закон бр. 8743, од 22.02.2001 година „за државни недвижности“.
-- Закон бр. 8744, од 22.02.2001 година „за пренос на недвижен имот на државна сопственост
на единиците на локалната самоуправа“.
-- Закон бр. 8752 од 26.03.2001 година „за воспоставување и функционирање на управувањето
со земјиштето и заштитните структури“ изменети 2010, 2012 и 2014 година.
-- Закон бр. 9244 од 17.06.2004 година „за заштита на земјоделско земјиште“ изменет 2013 и
2014.
-- Закон бр. 10263 од 08.04.2010 година „за користење на напуштено земјоделско земјиште“.
-- Закон бр. 107/2017 „за урбанистичко планирање“.
Правната рамка за управување со земјиштето е многу комплексна. Постојат проблеми поврзани
со регистрација на земјиште и сопственост. Обработливото земјиште веќе е приватизирано, но
регистрацијата на земјиштето останува нецелосна. Приватизацијата на земјиштето резултираше
со голем број мали и расфрлани фарми. Сегашната администрација на земјиштето е несоодветна и
пазарот на земјиште е во развој. Постојат само неколку трансакции, како на пазарот за изнајмување
така и на продажба, трансакцииите се одвиваат од едно со друго домаќинство и најчесто се
неформални. За да се избегнат високи трансакциски трошоци, трансакциите на земјиштето се
претежно неформални.
Имплементација и приближување на законодавството на ЕУ
Тематската стратегија за почвата на ЕУ има за цел да ја заштити почвата при одржливо користење.
Со оглед на четирите столбови на оваа стратегија, може да се забележи дека постигнат е одреден
напредок во прашањата поврзани со подигнување на свеста и интеграција на аспектите на заштитата
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на почвата и одржливата употреба во другите секторски стратегии, вклучително и земјоделството,
шумарството, управувањето со водите, индустрискиот развој итн.
Многу мал или никаков напредок не е направен во областа на истражувањето и законодавството.
Постојат неколку истражувачки напори поврзани со прашањата за деградација на почвата и ниту
еден од нив не е на национално ниво. Дури и мониторингот на состојбата и квалитетот на почвата
не се врши редовно од страна на институциите. Во однос на правните аспекти, од 2004 година нема
нов или подобрен закон за заштита на почвата и одржлива употреба.

B1.5 Преглед на проектите за шумарство / вода / 		
почва / природни ресурси во Албанија
Најважниот проект за поддршка на управувањето со природните ресурси во Албанија е Проектот за
еколошки услуги. Главната цел на проектот е подобрување на одржливите практики за управување со
земјиштето, проследено со намалување на деградацијата на земјиштето и зголемување на доходот
на целните заедници. Инвестициите ќе се спроведуваат преку конкурентни грантови, кои преку
процесот на аплицирање и советите за проширување ќе го поддржат подобрениот капацитет за
финансиско и деловно планирање. Во исто време, имплементацијата на плановите за управување со
шумите ќе помогне во решавањето на проблемите со отпорноста на климата преку зголемување на
апсорптивниот капацитет на пејзажот, намалување на ерозијата и подобро управување со водните,
шумските и пасишните ресурси. Преку подобрените практики за искористување на земјиштето,
активностите на проектите имаат за цел да ја намалат ерозијата и да ја намалат деградацијата
на земјиштето, да ја зголемат продуктивноста на земјиштето и да ја подобрат егзистенцијата на
локалните заедници. Понатаму, животниот век на низводните инфраструктури за вода ќе се зголеми
и тековните трошоци за одржување ќе се намалат. Ќе се изгради институционален капацитет
за поддршка на единиците на локалната самоуправа, корисничките асоцијации, службата за
проширување на шумите и ARDA за преземање на мониторинг и известување.
Проектот ќе воведе и поддржи воспоставување на шема за плаќање на еколошки услуги во
Албанија. Поддршка за финансирање на грантови за руралните земјоделци, жените, нивните
здруженија и локалните заедници ќе обезбеди повеќе можности за генерирање приходи и ќе
ги поддржи владините напори за намалување на сиромаштијата во руралните средини. Преку
својата компонента за градење капацитети ќе го отвори патот за идната поддршка на секторот
шуми и пасишта од страна на идните механизми на ЕУ за рурален развој и земјоделско-еколошко
финансирање кои ќе бидат обезбедени со Инструментот за претпристапна помош (IPA II).
Имплементацијата на националниот инвентар за шуми и информатичкиот систем за управување
со шумите ќе го подобри знаењето за покриеноста на шумските ресурси и продуктивноста во
земјата и ќе помогне во развојот и планирањето на политиките. Исто така, ќе го олесни следењето
и редовното известување до меѓународните тела (EU / FAO / UN).
Секторот за вода, главно водоснабдувањето, системите за отпадни води, наводнувањето и
одводнувањето, се меѓу трите главни потсектори кои добиле најголема странска помош и ќе
продолжат да бидат меѓу најдобро финансираните под-сектори од странски пари во годините што
доаѓаат (2016-2020). Во однос на квалитетот на водата, во 2017 година ќе се развијат два основни
RBMP, поставувајќи јасни и приоритетни критериуми за користење на водата врз основа на
специфични услови во секој слив, овозможувајќи мониторинг според барањата на РДВ и отворајќи
го патот за развивање на преостанатите ПУРС.
Програмите за помош на Светската банка во оваа област се координирани со други големи партнери
во развојот кои се активни во секторот за вода, вклучувајќи ги SIDA, KfW, GIZ, ADA, USAID и EU.
Секторот за вода, исто така, ќе биде поддржан со новиот Протокол за соработка меѓу Владата
на Албанија и Сојузна Република Германија за периодот 2016 - 2017 година, при што една од
предложените приоритетни области е вода и канализација. Детална листа на тековни и планирани
проекти поврзани со секторот за вода во Албанија е дадена во Табела 1.22 и Табела 1.23.
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Табела 1.22 Тековни проекти финансирани од странски фондови (Извор: Министерство за земјоделство 2015)

Корисник

Наслов на проектот

Донатор

MARDWA

Проект за водните ресурси и наводнување (WRIP)

WB & Шведска

MARDWA

Поплавување / Цивилна заштита

IPA 2012

MARDWA

Програма на ЕУ за обновување после поплави

IPA 2012 & 2013

MoE

Мрежа Темис - Фаза 2: Промоција на регионалната соработка во ЈИЕ
преку вмрежување со тела задолжени за екологија и правда

Австрија

MoE

ENVSEC; Трансформација на еколошки безбедносни ризици во
соработка во регионот на ЈИЕ (фаза II)

Австрија

MoE

Прилагодување кон климатските промени во Западен Балкан
(регионален проект)

GIZ

MoI

Втора компонента: превенција / подготвеност за поплави и
управување со вонредни состојби

IPA 2012 & IPA
2013

AFD

Програма за рурално водоснабдување (фази I, II, III)

KfW

AFD

Систем за отпадни води во градот Билишт

Австрија

AFD

Водоснабдување во Пешкопеја

Австрија

MoEI

Програма на енергетска заедница ЈИЕ APL - APL за безбедноста на
албанските брани

WB

MoEI

Подобрување на безбедноста на ХЕ „Коман“

EBRD

MoTI

Инвестициски проект во секторот води

WB

MoTI

Проект за водоснабдување на Скадар

Швајцарија

MoTI

Проект за водоснабдување и отпадни води во градот Леже Програма за општинска инфраструктура 1

Швајцарија

MoTI

Програма за рурално водоснабдување Орикум

IDB

MoTI

Општинска инфраструктура III и IV

Швајцарија

MoTI

Систем за водоснабдување и отпадни води во Тирана - инфраструктура и рехабилитација и техничка помош за водоводот во
Тирана

Италија

MoTI

Проект за подобрување на системот за отпадни води во пошироката
област Тирана

Јапонија

MoTI

Поддршка за развој на инфраструктура за водоснабдување и
отпадни води

IPA 2009

MoTI

Подобрување на системот за снабдување со вода за пиење и
системот за отпадни води

IPA 2010

MoTI

Втората фаза од системот за отпадни води Велипоја

IPA 2011

MoTI

Техничка помош за секторот за вода и отпадни води

Австрија

MoTI

Подигнување на свеста и зголемување на учеството на граѓанското
општество во државната политика за прашања поврзани со
управувањето со водите

Австрија

MoTI

Прилог „Заштита на Скадарското Езеро“

KfW

MoTI

Отпадни води Поградец III

KfW

MoTI

Општинска инфраструктура I & II

KfW

MoTI

Отпадни води Корча III и IV

KfW

MoTI

Реформа на секторот за вода (II)

GIZ

MoTI

Водоснабдување Поградец

KfW
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Табела 1.23 Планирани проекти финансирани преку странски фондови (Извор: Министерство за земјоделство 2015)

Корисник

Наслов на проектот

Донатоп

MoE

Еколошки сектор - област на дејствување 1 - климатски промени

IPA 2013 & UN

ADF

Рурално водоснабдување IV

KfW

ADF

Управување со отпад

IDB

MoTI

Води и отпадни води

Italy

MoTI

Систем за третман на отпадни води во Валона

IPA 2012

MoTI

Општинска инфраструктура (III-V)

KfW

MoTI

Програма за управување со отпад

KfW

B1.6 Евалуација на главните трендови и недостатоци
на управувањето со природните ресурси
Сумирајќи ги сите погоре, може да се забележи дека главните трендови за управување со шумските
ресурси во Албанија можат да се наведат на следниов начин:
-- Листопадните шуми доминираат покрај зимзелените, со голем удел од дабови шуми кои
главно се користат за производство на сточна храна и огревно дрво. Во земјата има голем дел
од деградирани или отворени шумски површини. Постојат ограничени или нема податоци за
здравјето на шумите и штетите, особено за шумските болести. Дури и пријавените податоци
за некои од штетите (шумски пожари, нелегални сеча) не се сигурни и точни, бидејќи различни
извори пријавуваат различни податоци.
-- Продуктивноста на шумите во Албанија е ниска и се намалува површината на добра
продуктивна високостеблена шума. Затоа, поддршката на шумарскиот сектор кон економијата
е многу ограничена. Придонесот на шумарскиот сектор кон БДП не може да се пресмета,
бидејќи е агрегиран на придонесот на земјоделскиот сектор. Трговскиот биланс е негативен,
а стапката на вработеност е многу ниска.
-- Владините инвестиции во шумарството се фокусирани на подобрување на состојбата на
шумите. Сепак, нивото на инвестиции не е адекватно и нема инвестиции за поддршка на
сеча на шумите.
-- Незаконското и / или нерегулираното сечење продолжуваат и покрај владините напори
за нивна контрола. Владата постави забрана за шумски комерцијални активности, со цел
подобро да ја контролира и на крајот да престане со нелегално сечење. Слично на тоа, за
криволов, исто така, постои забрана за лов на период од пет години. И двете овие одлуки
имаат големо влијание врз нивото на приход што го создава шумскиот сектор.
-- Од 2016 година, управувањето со шумските ресурси е пренесено на единиците на локалната
самоуправа (општините). Општините немаат соодветни човечки и финансиски ресурси за
да обезбедат правилно управување со шумските ресурси. Не постои јавно претпријатие за
стопанисување со шумите во Албанија.
-- Дирекцијата за шумите во Министерството за животна средина има ограничена улога во
управувањето со шумите и не може да го водат развојот на секторот, бидејќи има малку или
никаква врска со општините и нивните оддели за управување со шумите.
-- Управувањето со шумите во заштитените подрачја е под Националната агенција за заштитени
подрачја. Овие шуми главно се управуваат заради нивната еколошка функција и заштитата
на биолошката разновидност.
-- Секвестрацијата на јаглеродот е голем потенцијал за шумите во Албанија. Сепак,
идентификацијата на вистинската методологија и шемата за плаќање е предизвик.
-- Релативно голем број студенти продолжуваат да дипломираат на Факултетот за шумски
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науки, но побарувачката за шумарските инженери се намалува. Од друга страна, иако нема
многу шумски техничари кои дипломираат од шумарското средно училиште во Скадар,
постои голема побарувачка за нив.
-- Решавањето на важни секториски прашања меѓусебно се разликува од меѓународно
финансирање. Проектот ESP е пример за интегриран пристап кон управувањето со
природните ресурси кои обезбедуваат повеќе бенефиции, почнувајќи од подобро управување
со шумите, намалена деградација на земјиштето и подобрување на приходите и намалување
на сиромаштијата во руралните средини.
Главните прашања поврзани со управувањето со водните ресурси може да се наведат на следниов
начин:
-- Управувањето со водните ресурси во Албанија е доста централизирано и редовно се
реформира, меѓутоа, сепак, се преклопуваат одговорностите помеѓу институциите на
централно и локално ниво, што резултира со фрагментиран сектор за вода со неефикасни
операции и недостаток на транспарентност.
-- Институционално, Албанија ја спроведе рамката потребна за ефективно интегрирано
управување со водните ресурси. Покрај тоа, голем дел од законодавството на ЕУ во моментов
е прилагодено на условите на Албанија.
-- Главниот јаз во примената на принципите на ИУВР е високата фрагментација на институциите
вклучени во управувањето со водните ресурси. Може да се идентификуваат околу 50
различни органи, организации и групи вклучени во управувањето и развојот на водните
ресурси, од кои повеќето работат со ограничено споделување на информации со другите
агенции. Понатаму, во однос на мониторингот на водните ресурси, во моментов се вклучени
20 различни владини институции.
-- Инвестициските одлуки во врска со водата често се прават врз основа на разгледување од
еден сектор.
-- Со оглед на тоа што прашањата за управување со водните ресурси во моментов се одлучуваат
првенствено на централно ниво во Албанија, ова доведе до недостаток на капацитет на ниво
на сливови.
-- Недостасува меѓусекторска институционална рамка со инволвирано учество на засегнатите
страни во ИУВР и одговорностите не се јасно дефинирани, при што некои одговорности се
дуплираат или дури се контрадикторни.
-- Еден од главните проблеми во иднина е автономијата и одлучувањето на Советите за речен
слив (шест) во врска со прашањата за управување со водните ресурси.
-- Ефикасното делење на податоци не е вообичаена практика во Албанија и собирањето
информации е прилично комплицирано. Оваа потешкотија е предизвикана од две причини:
(i) потребните податоци едноставно се недостапни (во правилна форма) и; (ii) недостатокот
на достапни човечки ресурси предизвикува недостаток на размена на податоци.
-- Стратегија за координација е формирана на највисоко политичко ниво со цел да се интегрираат
политиките за водните политики на националниот сектор и секторските ставови и интереси
во развојот и спроведувањето на рамката за ИУВР.
Главните прашања поврзани со заштитата на почвата и администрацијата може да бидат наведени
на следниов начин:
-- Целокупното земјоделско земјиште е приватно. Земјиштето е многу фрагментирано и
просечната големина на фармите е многу мала. Има проблеми со сопственоста и регистрацијата
на земјиштето, бидејќи пазарот на земјиште е слабо развиен. Само 2/3 од земјоделското
земјиште се користи. Само 25-35% од земјиштето е под некоја форма на наводнување.
Постои голема количина на напуштено земјиште кое е подложно на деградација и ерозија
-- Ерозијата на почвата е широко распространет проблем кој ги погодува областите низ
целата земја, вклучувајќи ги и земјоделските земјишта, шумите и пасиштата. Губењето на
површинскиот слој сериозно влијае на продуктивноста на овие терени.
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-- Продажбата на земјиштето станува сé поголем проблем бидејќи голем дел од земјоделското
земјиште се запоседнува со градежни работи, главно приватни куќи, но и комерцијални
објекти, како што се бизнисот, рестораните и хотелите.
-- Загадувањето на земјиштето е уште едно важно прашање. Почвите околу поранешните
индустриски локалитети се високо загадени. Ова исто така важи и за почвата околу
нафтените полиња и за дупчењето на нафта. Дополнително, депониите низ целата земја и
неконтролираното депонирање на отпад се извор на загадување на почвата.
-- Постојат ограничени податоци за видовите и квалитетот на почвата и нивната дистрибуција
низ целата земја. Не постојат сеопфатни студии и истражувања за проблемите на киселоста
на почвата, алкалност, салинизација итн.
-- Администрација и заштита на земјиштето е одговорност на Министерството за земјоделство,
рурален развој и водостопанство. Управата за земјиште и вода е под истиот оддел во рамките
на МЗРРУВ. Во секоја општина и регион се основаат структури за управување со земјиштето.
Сепак, сегашната земјишна администрација е несоодветна.
-- Не постои стратегија за заштита на земјиштето, иако заштитата на земјиштето и одржливата
употреба се споменати во неколку други секторски стратегии, вклучително и земјоделството
и руралниот развој.
Сите три сектори претрпеа некои реформи и реструктуирање, главно управувани и поддржани од
меѓународните донатори. Дополнително, законодавството поврзано со нив е дел од процесот на
приближување со законодавството на ЕУ. Неколку концепти и барања од законодавството на ЕУ се
транспонирани во постоечките закони. Ова придонесе за прилично сложена и спакувана законска
рамка за сите три сектори. Покрај тоа, за спроведување на законот е огромен проблем.
Тековните капацитети, особено на локално ниво, не ги задоволуваат потребните технички,
финансиски и институционални капацитети со цел да се справат со потребите поврзани со
имплементацијата на Интегрирано управување со ресурси и имплементација на директивите и
барањата на ЕУ (вклучувајќи FLEGT, FORESTEUROPE , Директивата за птици, Директивата за
живеалишта, РДВ и тематската стратегија на почвата на ЕУ).

B1.7 Заклучоци (статус кво, трендови и недостатоци
во однос на сите три природни ресурси)
По дефиниција, шумите имаат социјални, еколошки и економски функции. Со оглед на ниската
продуктивност на шумите во Албанија и намалената површина на добра високостеблена шума,
шумарството во Албанија не е продуктивен сектор, кој генерира приходи или е барем самодоволен.
Ова е исто така надополнето со забраната за сите шумски комерцијални активности за период од
десет години.
Второ, има зголемување на површините под деградирани или отворени шуми, од кои повеќето
се пренесуваат на општините. Преносот на органите за управување со шумите со единиците на
локалната самоуправа (општините) е смела политичка акција, ставајќи го шумскиот сектор на
раскрсница. Управувањето со шумите сега е поблиску до своите корисници и подобро може да се
справи со прашања поврзани со поддршка на локалната егзистенција и сите поврзани социјални
аспекти. Ова нуди можност да се поврзат шумарството и шумарскиот сектор поблиску до руралниот
развој. Забраната на сите комерцијални шумски активности за 10 години исто така значи дека
финансиските приходи од активностите од шумарството нема да се доделуваат, но обновата на
шумите, пошумувањето и одржливото стопанисување со шумите може да бидат во центарот на
вниманието во наредните години, што може да биде прилично скапо. Стратегијата за рурален
развој, која веќе вклучува мерки поврзани со шумарството, треба повеќе да се фокусира на овој
сектор како важен столб на руралниот развој.
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Ерозијата на почвата е силно поврзана со деградацијата на вегетациската покривка. Добрите
практики на управувањето со шумите можат значително да ја намалат ерозијата на почвата. Затоа,
властите за управување со земјиштето и шумите на ниво на општината и на ниво на министерство
треба да работат заедно во идентификување и спроведување на соодветни мерки за подобрување
на шумскиот покров и за стопирање на деградацијата на почвата. Меѓутоа, секторот шума, вода
и почва се натпреваруваат едни со други, како и со други сектори за помош од финансирање. Во
моментов најважните инвестиции во сите три сектори доаѓаат од меѓународни финансиери.
Собирањето податоци и следењето на статусот на шумите се распределуваат во различни институции.
Општините сега се одговорни за собирање основни податоци и следење на севкупната состојба на
шумите. Дирекцијата за шумите во Министерството за животна средина сè уште е надлежна за
регистрација на шумите (катастар) како официјален извор на податоци за шумарството во Албанија.
Сепак, оваа дирекција ќе зависи од податоците од општините за одржување на најновиот регистар
на шуми. Но, бидејќи не постои институционална поврзаност меѓу овие институции и нема меѓусебно
поврзување, протокот на податоци ќе биде тежок и нестабилен за генерирање и управување.
Националната агенција за животна средина е задолжена и за следење на шумите и почвата за
одбрани аспекти и избрани области. Неопходно е ова следење да се спроведува на национално
ниво, особено во поглед на здравјето на шумите, ерозијата и загадувањето на почвата.
Пренесувањето на владеењето на шумите и пасиштата на општините не беше поврзано со
очекуваниот трансфер на специјалистите од шумарскиот сектор во општините. Општините сè уште
не ги разбрале своите нови улоги и одговорности, а забележително немаат фискален буџет за
да ги исполнат. Во наредните години ќе има континуирана потреба за поддршка на општините со
потребна експертиза за решавање на прашањата за одржливо стопанисување со шумите.
Се чини дека во Албанија водата е изобилен ресурс, со доволни количини на вода со прифатлив
квалитет. Всушност, само 36% од достапната вода се користи за енергија и индустрија (33%), храна
(2%) и луѓе (1%). Не е проценето количеството на потребната вода за еколошките и природните
процеси. Надворешните фактори како што се климатските промени најверојатно ќе влијаат на
количеството на вода, квалитетот или и двете.
Хидроенергијата изнесува 97% од сегашната домашна електрична енергија на Албанија.
Производството на државните хидроцентрали претставува 72,1% од вкупното домашно
производство. Системот за водоснабдување страда од високи оперативни трошоци, слаба наплата
и висок процент на загуби. Овој финансиски дефицит е покриен со субвенции, често покривајќи
30% од оперативните трошоци. Има ограничено одржување на постоечката инфраструктура,
управување со ограничено искуство и недостасуваат стандардни оперативни процедури.
Во целата земја се користат околу 626 акумулации за наводнување. Меѓутоа, 200.000 ha наводнувана
област има потреба за реконструкција на инфраструктурата за наводнување, 3.000 објекти од
системот за наводнување имаат потреба за реконструкција или замена; 138 дренажни пумпни
станици се на крајот од нивниот животен век.
Институционално, Албанија ја спроведе рамката потребна за ефективно интегрирано управување со
водните ресурси. Една од главните барања за РДВ е да управуваат со водните ресурси на соодветен
размер во рамки на интегрираните системи за управување со сливот за да ги одразат локалните
услови. Постоењето на шест сливни управувачки подрачја во Албанија се чини дека е добра основа
за овој принцип, но властите во моментот немаат капацитет за управување со водните ресурси на
интегриран и климатски еластичен начин.
Постојат ограничен број депонии за цврст отпад кои се во согласност со еколошките стандарди,
што резултира со големи количини на отпад што сеуште се депонираат во реките. Работата на
капацитетите за третман на отпадните води се зголеми во текот на последната деценија, но
перформансите се уште не се доволни. Потребни се повеќе инвестиции и подобро одржување за да
се задоволат подобрувањата на квалитетот на водата, како што се бара од европските стандарди.
Недостатокот на примарниот третман на отпадните води на изворот, исто така, значи дека
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индустриите може ненамерно да испуштаат отпадни води возводно од извори на вода за пиење кои
се користат за низводно население. Иако повеќето индустрии и рудници се затворени, историски
контаминираните локации сè уште претставуваат значителен ризик по животната средина и
контаминација поради недостаток на внимание и прописи за заштита на животната средина.
Земјоделскиот сектор е под Министерството за земјоделство и рурален развој и водостопанство.
Имаше драстични промени во користењето на земјиштето и управувањето со земјиштето во
последните 25 години. Всушност, целото земјоделско земјиште е приватно. Сепак, земјиштето е
многу фрагментирано и големината на фармите е мала. Сè уште има проблеми со регистрацијата на
земјиштето и сопственоста што го ограничува развојот на пазарот на земјиште. Постојат ограничени
податоци за видовите и квалитетот на почвата и нивната дистрибуција низ целата земја.
Конечно, има ограничено истражување на прашањата поврзани со шумите, почвата и водата.
Универзитетите, како одлични центри за истражување, не го фокусираат своето истражување на
итните потреби на овие сектори.
Како кандидат за пристап во ЕУ, Албанија има главен приоритет за обединување на сите меѓународни
барања и елаборирање на инструментите потребни на централно и регионално или локално ниво
за управување со своите природни ресурси (вода, шума и почва) на одржлив начин. Се прават
сериозни обиди за приближување на законодавството на Албанија кон директивите на ЕУ. Сепак,
воспоставувањето на соодветни структури и капацитети за спроведување и / или спроведување на
сите законски одредби се уште е слабо.

B1.8 Препораки за интегрирано управување и
меѓусекторска соработка на шумите, водите и
почвите во Албанија
Се препорачува да се спроведат реформи во политиката и да се развијат програми за спроведување
на кохерентна стратегија за рурална / животна средина / шумарство придружена со реални опции
за финансирање на долг рок. Развојот на заедничката инвестициона стратегија која ги опфаќа
меѓусебните прашања на сите три сектори (на пример, деградација на шумските области, ерозија
на почвата, таложење на наноси во водната инфраструктурата) ќе и помогне на владата да планира
соодветно финансирање и да избегне преклопување на инвестициите.
Со цел да се обезбеди подобра и поблиска соработка, може да биде корисно да се пренесе
Дирекцијата за шумите во Министерството за земјоделство, рурален развој и водостопанство.
Бидејќи директорите одговорни за администрацијата на овие важни ресурси (шума, вода и почва)
ќе бидат под исто министерство, може да биде полесно да се развијат и имплементираат заеднички
политики и стратегии.
Треба да се развие и имплементира сеопфатна програма за градење на капацитети која ќе ги
опфати сите нивоа на администрација. Програмата треба да ги опфати капацитетите поврзани
со одржливо и мултифункционално управување со шумите, добри практики за намалување на
деградацијата на почвата, интегрирани пристапи за управување со ресурсите, разбирање и проценка
на екосистемските услуги итн.
Проектите, слични на ESP, треба да се развијат и да се имплементираат во обид да се изгради
силна соработка меѓу секторот за шумарство, почва и вода преку решавање на прашања поврзани
со управувањето со шумите, што може да придонесе за намалување на ерозијата на почвата,
подобрување на практиките за заштита на земјиштето и да ја спречи деградацијата на земјиштето.
Проценката и валоризацијата на екосистемските услуги треба да започнат што е можно поскоро.
Мора да се идентификуваат пилот-локациите и да се применат избрани методологии со цел да се
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разбере вредноста на таквите услуги и евентуално да се идентификува протокот на придобивките.
Ова може да обезбеди дополнителна поддршка за имплементација на интегрирани мерки за
одржливо управување и да понуди мудри предлози за користење на шумски, водни и земјишни
ресурси.
Деградацијата на почвата е бавен, незабележлив процес во кој непосредни драматични ефекти
ретко се случуваат. Затоа, неопходно е да се организираат повеќе активности за подигнување на
свеста за почвата. Употребата на филмови и документарци произведени во Европа, или употребата
на други интересни алатки може да помогне во решавањето на овој конкретен предизвик.
Истражувањата треба да се промовираат за да се одговори на прашањата за почвата, шумите,
водите и подобрување на базата на знаење на овие сектори. Посебно внимание треба да се посвети
на идентификација на методологиите за проценка на ризикот и развој на долгорочни сценарија за
промена на користењето на земјиштето.
Аспектите на заштитата на почвата и одржливото користење на шумските и водните ресурси треба да
бидат дел од политиката за земјоделство и руралниот развој. Акцентот треба да се стави на прашања
како што се намалување на ерозијата, обезбедување и подобрување на вегетациската покривка,
задржување и подобрување на органската материја (без пожари) и др. Шемите за агроеколошка
средина треба конкретно да ги поддржуваат одржливите шумски операции и заштитата на почвата.
Ова секогаш може да се комбинира со зачувување на биолошката разновидност.
Владата треба да издвои соодветни средства за рехабилитација на контаминираните индустриски
локалитети. Дополнително, треба да се преземат конкретни активности за да се обезбеди заштита
на почвата од загадување со цврст отпад.

B1.9 Препораки за следење на активностите за
подобрување на управувањето со
националните ресурси во Албанија
-- Спроведување на критичните активности на критичните локации за да се намали
деградацијата на земјиштето на краток рок.
-- Активности за подигнување на свеста за важноста на подобреното управување со природните
ресурси.
-- Развој на алатки за подигање на свеста (летоци, документарци, телевизиски спотови) за
придобивките кои треба да се добијат од одржливото управување и мудрото користење на
природните ресурси.
-- Воспоставување и поддршка на национална работна група / форум за дискусија за
координација и соработка за природните ресурси (шума, вода, почва).
-- Развивање планови за управување со ризикот од поплави за сите единици на управување и
нивно целосно интегрирање во Плановите за управување со речните сливови, како што се
бара од EУ РДВ, ДП на ЕУ и Законот 11/2012 „за интегрирано управување со водите“.
-- Развој и адаптација на заедничка методологија за картирање на опасности од поплави и
картирање ризици.
-- Понатамошен развој на управувањето со побарувачката за водоснабдување, со цел да
се подобри ефикасноста во користењето, конзервацијата, рециклирањето и повторната
употреба на водата. Ова бара голема промена во пристапот на управувањето со водните
ресурси, подалеку од традиционалниот развој на снабдувањето (изградба на физичка
инфраструктура за зафаќање на повеќе вода за директна употреба) до ефикасност на
користење, конзервација, рециклирање и повторна употреба на вода.
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АНЕКС B1.1

Користени податоци
Табела 1.25 Трговско салдо во шумските производи (количина и вредност) (Извор: INSTAT & FAO)
Година

ИЗВОЗ

УВОЗ

Индустриски
трупци

Огревно дрво

Дрвен јаглен

Дрвни пелети

Режено дрво

Индустриски
трупци

Вредност
Вредност
Кол. (m3)
(000/$)
(000/$)

Режено дрво

Панели од
дрвена база

Кол. (m3)

Вредност
(000/$)

Кол.
(m3)

Вредност
(000/$)

К Кол.
(tons)

Вредност
(000/$)

Кол.
(tons)

Вредност
(000/$

Кол. m3)

Вредност
(000/$)

1990

-

-

-

-

-

-

-

-

4.098

762

-

-

-

-

-

-

-

-

1991

157

6

-

-

-

-

-

-

4.098

762

-

-

-

-

-

-

-

-

1992

604

63

508

21

-

-

414

139

95

6

-

-

5.859

861

402

218

1993

2.402

162

-

-

-

-

-

-

8.651

6.351

-

-

-

-

15.423

5.691

350

318

1994

1.000

138

-

-

-

-

-

-

8.900

5.799

94

18

-

-

14.800

4.635

2.149

473

1995

1.000

138

-

-

-

-

-

-

8.900

5.799

94

18

-

-

14.800

4,635

2.100

446

1996

1.000

138

-

-

-

-

-

-

607

265

0

0

-

-

31

5

1.131

283

1997

1.960

219

4.868

146

3.572

1.747

-

-

13.499

3.535

7.000

841

5.837

216

3.380

711

17.654

7.609

1998

17

129

-

-

4.250

811

-

-

9.000

2.694

0

172

-

40

15.000

4,630

11.182

7.275

1999

379

5

-

146

6.036

1.065

-

-

9.050

5.535

0

54

-

40

14.652

1.773

21.930

6.633

2000

379

577

-

1

6.036

541

-

-

9.050

3.156

0

176

-

4

14.652

970

10.522

5.709

2001

25.000 3.263

700

79

44.900

6.774

-

-

242.700 24.784

10.000

882

-

0

50.000

8.416

97.700

16.578

2002

29.300 602

67.300 1.304

11.000

1.284

-

-

7.671

1.089

400

36

-

0

8.535

1.415

16.603

3.523

2003

467

140

56.300 1.054

55.100

1.006

-

-

21.409

4.304

590

68

-

0

23.890

4.242

111.839

11.534

2004

467

140

56.300 1.054

55.100

1.006

-

-

21.409

4.304

590

68

-

0

23.890

4.242

111.839

11.534

2005

467

140

56.300 1.054

55.100

1.006

-

-

21.409

4.304

590

68

-

0

23.890

4.242

111.839

11.534

2006

467

140

56.300 1.054

55.100

1.006

-

-

21.409

4.304

590

68

-

0

23.890

4.242

111.839

11.534

2007

467

140

56.300 1.054

4.000

1.006

-

-

21.409

4.304

590

68

-

0

23.890

4.242

111.839

11.534

2008

467

140

56.300 1.054

4.000

1.006

-

-

21.409

-

590

68

-

0

23.890

-

80.239

22.398

2009

467

140

56.300 1.054

2.800

675

-

-

21.409

-

590

68

-

0

23.890

-

97.239

23.043

2010

467

140

56.300 1.054

2.700

710

-

-

21.409

-

1.860

558

-

0

23.890

-

98.239

21.714

2011

8.466

616

7.452

4.448

2.000

509

-

-

5.862

-

7.000

1.077

6

2

93.908

-

188.155 40.334

2012

2.641

258

84.434 4.980

1.801

250

78

5

6.378

1.751

4.642

626

817

114

44.316

12.062

126.129 30.960

2013

53

6

80.801 4.589

2,212

345

709

103

5.881

1,667

4.572

541

5.513

320

44.278

11.644

103.054 27.414

2014

3.000

255

68.523 4.698

826

167

709

103

1.876

578

25.352

1.871

8.706

631

46.450

12.970

137.311

2015

3.000

255

75.900 3.575

1.000

259

709

103

850

-

20.000

1.686

100.000 3.000

73.100

-

177.390 37.039

88
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Слика 1.6 Карта на шумската покривка 2005-2015 (Извор: "Пјетдтранзициони", РЕЦ 2015)

Слика 1.7 Карта на 6 речни сливови во Албанија

Слика 1.8 Мониторинг станици (како на АПРЗ)

89

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

ПОГЛАВЈЕ B2

Преглед на управувањето со
природните ресурси во Босна и
Херцеговина
Бруно Мариќ4 , Сабина Хаџиахметовиќ5 , Михајло Марковиќ6 , и Југослав Брујиќ7

B2.1. Вовед: Општи информации за Босна и
Херцеговина
Босна и Херцеговина (БиХ) е земја сместена на западниот полуостров, Европа. Поширокиот регион
на Босна ги зазема северните и централните делови на земјата, а Херцеговина го зазема јужниот
и југозападниот дел. Овие историски региони не кореспондираат со двата автономни политички
ентитети кои беа воспоставени со меѓународно посредуваниот Дејтонски договор од 1995 година:
Република Српска (РС), лоцирана на север и исток, и Федерацијата на Босна и Херцеговина (ФБиХ),
која ги зафаќа западните и централните области.
Главниот град на земјата е Сараево со важни регионални градови, кои се Мостар и Бања Лука. БиХ
е земја на југоисточна Европа која географски припаѓа на Јадранското и Црното Море, односно на
групата на земји од Медитеранот и Дунав. Се наоѓа во централниот дел на Балканскиот Полуостров,
помеѓу 42°26' и 45°15' СГШ и 15°45'и 19°41' ИГД.Таа опфаќа 51.209,20 km2. Вкупната копнена површина
изнесува 51.197 km² и 12,2 km² морска површина. Вкупната должина на границата со БиХ е 1.537 km.
Вкупното население е 3.531.159 жители (Агенција за статистика, БиХ, 2016 година).
БиХ се состои од три одделни административни единици: Федерацијата на Босна и Херцеговина,
Република Српска и округот Брчко на БиХ. ФБиХ опфаќа 10 кантони со посебни општини. ФБиХ има
79 општини, додека РС има 62 општини. Градот Брчко е посебна административна единица; област.
Општините и градовите со локална самоуправа се најниско ниво на политичка и територијална
структура во БиХ. Последното ниво на политичка и територијална поделба во БиХ се состои од
општини и градови, каде што владее локалната самоуправа (Анекс II Карта 1).
БДП во 2014 година изнесуваше 13,96 милијарди евра. Производите во вредност од 4.438 милијарди
евра беа извезени (2014); меѓу главните извозни производи беа метали, облека и производи од дрво.
Овие производи се извезуваат главно во: Словенија (16,5%), Италија (15,9%), Германија (12,1%),
Хрватска (11,5%), Австрија (11,1%) и Турција (5,2%) (бројки од 2015 година).
БиХ е значаен земјоделски регион, каде што една третина од своето земјиште е земјоделско
или пасишта. Најплодните почви се наоѓаат на север, по долината на реката Сава. Во ридските
подрачја, земјиштето се користи и за земјоделие или испаша. Главни култури вклучуваат пченка,
компир, пченица, слива, зелка и јаболка. Во Херцеговина и во повеќе законети подрачја во Босна,
се одгледува тутун. Овците се главната стока, иако исто така се одгледуваат добиток и свињи, а се
практикува и пчеларството. Бидејќи повеќе од 60% од земјата е зашумена, дрвото, како и мебел и
други производи од дрво се важен извозен продукт.
Факултет Универзитетот во Сараево, Шумарски факултет
Хидроинженерски институт во Сараево
6
Универзитет во Бања Лука, Земјоделски факултет, Институт за агроекологија и почвени науки
7
Универзитет во Бања Лука, Шумарски факултет, Оддел за шумарство
4
5

90

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

Во декември 2014 година, ЕУ иницираше обновен пристап кон БиХ, со кој се овозможува повторно
одредување на условеноста со цел земјата да напредува кон ЕУ и да се осврне на социо-економските
предизвици со кои се соочува. По усвојувањето на писмената посветеност на реформите од страна
на институциите и раководството на Босна и Херцеговина, обновениот пристап доведе до влегување
во сила на Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА) помеѓу Босна и Херцеговина и ЕУ на
1 јуни 2015 година, заменувајќи ја Привремената спогодба (ПС), која беше во сила од 2008 година.
Во јули 2015 година, земјата ја усвои Агендата за реформи насочена кон справување со тешката
социо-економска ситуација и унапредување на владеењето на правото и реформите во јавната
администрација. Неговата имплементација продолжи со значаен напредок. Во септември 2016
година, Советот на ЕУ ја покани Европската комисија да го достави своето мислење за апликацијата
за членство во ЕУ на Босна и Херцеговина, поднесена во февруари (Европската комисија 2016).

B2.2. Проценка на шумскиот сектор
B2.2.1. Шумски ресурси и управување
Шумски области под режимот за управување и заштита
За БиХ, последните официјални податоци за националниот инвентар на шумите (НШИ) датираат од
периодот 1964-1968 (податоци земени од GFRA, FAO, 2005). Иако овие податоци се речиси 50 години
стари, тие се користат за многу национални и меѓународни извештаи за состојбата на шумските
ресурси до сега. Ова доведе до прашања во врска со веродостојноста на податоците за шумските
ресурси како основа за процесите за планирање и креирање политики. Вториот НШИ беше спроведен
пред десет години во периодот 2006-2009 година, но податоците сè уште не се објавени. Со цел да
се надмине овој проблем за целите на овој извештај, се користеа податоци од студијата FIRMA
(USAID, 2012) кои содржат одредени податоци од вториот НШИ. Најновите достапни податоци за
вториот НШИ се претставени во Табела 2.1. Се изнесуваат податоци за различни типови на шуми.
Табела 2.1 Големина на шумската површина според управувачкиот (економски, неекономски) и режимот на заштита (Извор: USAID
2012)

Вкупно

Достапна површина

Форма на вегетација
Економски
шуми

Неекономски
шуми

Заштитени
шуми

Шуми со
посебна
намена

Заштитни
шуми

ha

ha

ha

ha

ha

ha

1. Високостеблена шума

1.329.500

46.300

5.200

8.800

262.600

1.652.400

2. Нискостеблена шума

843.200

158.700

1.600

2.400

246.300

1.252.200

1+2. Сите шуми

2.172.700

205.000

6.800

11.200

508.900

2.904.600

3. Грмушки

52.700

41.100

0

100

36.700

130.600

4. Голини

55.700

88.400

800

3.400

38.900

187.200

3+4. Грмушки и голини

108.400

129.500

800

3.500

75.600

317.800

100

2.600

9.100

5. Други шумски површини 3.300

3.100

FAO шума (1+2+3+5)

2.228.700

241.600

6.800

11.400

548.200

3.035.700

6. Сите шуми и шумско
2.284.400
земјиште

337.600

7.600

14.800

587.100

3.231.500

Овие бројки покажуваат вкупно 3.231.500 хектари шума и друго шумско земјиште, од кои 1.652.400
ha се високостеблени шуми, а 1.252.200 ha се нискостеблени шуми. Остатокот се карактеризира
како друго шумско земјиште и вклучува грмушки, голини и други шумски површини. Вкупно, овие
нови бројки покажуваат дека околу 63% од вкупната територија на БиХ е покриена со шуми и друго
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шумско земјиште, една од највисоките вредности во Европа.
Во споредба со првиот НШИ навраќајки се во 1960-тите (известување за вкупна површина на шуми
и други шумски површини од 2.734 милиони ha), ова значи значително зголемување на површината
на шуми во сите категории и потценување на моментално пријавени бројки (на пр. за FAO глобална
проценка на шумските ресурси и Шума Европа) за повеќе од 15%. Мора да се спомене дека постојат
бројни причини за ова зголемување во шумската површина. Двете главни причини се:
•
•

Промена на методологијата на инвентаризација од таксација во статистички пристап, што ги
прави двата сетови на податоци главно неспоредливи;
Фактички пораст на шумската површина поради пошумување (минорни) и природно ширење
на шумите на главно напуштено земјиште (големи).

Дрвна маса, прираст, сеча и јаглеродна резерва
За БиХ, дрвото и облата граѓа се примарни производи на управувањето со шумите. Слична
ситуација поврзана со потценувањето на шумските површини со користење на стари податоци од
инвентаризација важи и за количините на дрвната маса и јаглеродната резерва. Податоците од
вториот НШИ покажуваат дрвна маса од 435 милиони m3 во БиХ, во износ од 201 m3 на ha (Табела 2.2).
Севкупно, ова значи дека дрвната маса се очекува да биде за 23% повисока отколку официјално
пријавената, на пр. во GFRA, 2010 година. Прелиминарните пресметки резултираа со вредности
повисоки за биомаса и за јаглеродната резерва од официјално пријавените (FAO FRA 2010); односно
23% за биомаса и 16% за јаглеродна резерва во споредба со податоците објавени на меѓународно
ниво. Оваа пресметка се спроведува со податоци за продуктивните шуми како што е претставено во
студијата FIRMA (USAID, 2012). За попрецизни податоци поврзани со пресметувањето на јаглеродот,
ќе биде неопходно да се користи друг метод.
Неодамнешните податоци за НШИ (Табела 2.2, USAID, 2012) укажуваат на тоа дека 5,7 милиони
m³ годишно се собираат како 10-годишен просек во БиХ. Во споредба со годишниот прираст од
повеќе од 11 милиони m³, ова значи дека само околу 50% од годишниот прираст се користи, што е
исклучително ниска вредност. Стапката на сеча во нискостеблените шуми е со стапка од 43%; уште
погранична (FAO 2015).
Табела 2.2 Двна маса, прираст и сеча (Извор: USAID 2012)

Типови на шуми

Државна сопственост
000 m

Приватна сопственост

m /ha

3

000 m

3

Вкупно
000 m3

m /ha

3

3

m3/ha

Дрвна маса
Високостеблени шуми

299.630

282

53.968

202

-

266

Нискостеблени шуми

35.710

87

46.412

107

-

97

Вкупно

335.340

228

100.380

143

-

201

Вкупен годишен волумен прираст
Високостеблени шуми

7.481

7,03

1.622

6,1

9.087

6,83

Нискостеблени шуми

907

2,22

1.192

2,75

2.095

2,48

Вкупно

8.348

5,67

2.814

4,09

11.182

5,16

Просечно годишна сеча
Високостеблени шуми

4.416

4,15

446

1,68

4.819

3,62

Нискостеблени шуми

307

0,75

598

1,38

899

1,07

Вкупно

4.723

3,21

1.044

1,5

5.718

2,63
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Типови на шуми и сопственост по режимот на управување
Шумите во БиХ опфаќаат огромна разновидност на видови на шуми, почнувајќи од крајбрежната
медитеранска шума до планинските шуми во централна БиХ. Карта 2 во Анекс II ја покажува
распределбата на шумите и просторната дистрибуција на зимзелени шуми во висорамнините,
мешаните шуми на средна надморска височина, и листопадни шуми на низинските терени и
поплавните површини.
Табела 2.3 (Glück et al., 2010) ги прикажуваат главните категории на шуми во БиХ според различните
класи на сопственост. Треба да се забележи дека овие податоци сè уште се потпираат на
старите НШИ во отсуство на ново објавени податоци. Процесот на планирање на управувањето и
режимите на управување кои се применуваат во главните типови на шуми во БиХ се насочени кон
повеќегодишни изборни одгледувачки системи. Примената на блиско до природата управување со
шумите претставува основен принцип во практиката за управување со шумите.
Табела 2.3 Главни видови дрва според јавните и приватните шуми (Извор: Glück et.al., 2010)

Категории на шуми

Јавни шуми

Приватни шуми

Вкупно

%

%

%

Високостеблени шуми

92

8

100

1) Бука

91

9

100

2) Ела, Смрча и Бука

97

3

100

3) Бел и Црн Бор

96

4

100

4) Горун

75

25

100

5) други високи шуми

83

17

100

Нискостеблени шуми

68

32

100

1) Бука

62

38

100

2) Горун

52

48

100

3) мешани нискостеблени

73

27

100

4) Други нискостеблени

80

20

100

Податоците од студијата на USAID во врска со најновите НШИ укажуваат на тоа дека нискостеблените
шуми изнесуваат 1.252 милиони ha, а 843.000 ha се производствени (економски) шуми, односно
речиси 40% од продуктивните шуми. И покрај тоа што РС и ФБиХ го делат речиси истиот процент
на високи шуми, нискостеблените шуми се значително поголеми во РС. Односот на високите шуми и
нискостеблените шуми се дијаметрално спротивни кога се споредуваат јавните и приватните шуми.
Додека државата поседува 72% од високите шуми, сопствениците на приватни шуми претежно се
поврзуваат со нискостеблените шуми (434.000 ha или 62% од вкупните економски нискостеблени
шуми) (Табела 2.4).
Табела 2.4 Видови на сопственост по категории на шуми (Извор: USAID, 2012)

Јавни шуми

Категории на шуми

Приватни шуми

ha

%

ha

%

Високостеблени шуми 1.063.400

72

266.100

38

Нискостеблени шуми

408.700

28

434.500

62

Сите шуми

1.472.100

100

700.600

100
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B2.2.2. Шуми за поддршка на руралните заедници
Структура на сопственоста на шумите
Според податоците од првиот НШИ, шумското земјиште во БиХ е претежно во јавна сопственост.
Табела 5 го покажува односот на 80% јавни шуми и 20% приватни шуми со речиси еднаков удел во
двата ентитета во РС и во ФБиХ. Просторната дистрибуција на приватна сопственост на шумите
се прикажани во (Анекс II Карта 3) за да се споредат еко-регионалната распределба на шумите и
процентот на шумски покров. Може да се забележи дека процентот на приватни шуми е највисок во
низинските области, додека покриеноста со шумите е најмала, додека државните шуми се наоѓаат
во областите со висока шумска покровност.
Табела 2.5 Структура на сопственост на шумско земјиште (Извор: НЕАП 2003)

Јавни шуми %

Приватни шуми % Црковни шуми %

Општински шуми
%

Вкупно шумска
покривка

80,7

19,3

-

2.709.769

-

Јавни шуми и јавни шумски претпријатија
Според Уставот на БиХ, сопственоста на јавните шуми лежи на двата ентитета (ФБиХ и РС). Ова
воспоставување е важно за кантоните (во ФБиХ) и општините (во двата ентитета). Тие немаат права
на сопственост над јавните шуми освен ако не се доделени во натура или купени. Во округот Брчко
има само неколку илјади хектари јавни шуми управувани од јавната администрација на шумите.
Сепак, терминот „државни шуми“ широко се користи и се однесува на јавните шуми и може да се
препознае и во официјалните документи и во секојдневниот живот. Во моментов има 15 јавни шумски
претпријатија во Босна и Херцеговина. Две од нив се во РС, додека 13 други се дистрибуирани во
кантоните на ФБиХ, а некои од нив дури и фунционираат на ниво на општина.
Вработување во шумарскиот сектор
Според официјалните статистички извори и годишните информации за плановите за управување со
шумите во ФБиХ постои растечки тренд на вработување во шумарскиот сектор (види Табела 2.6).
Има значителен пораст во споредба со 2012 година, кога шумскиот сектор во БиХ вработи вкупно
8.678 луѓе, а во 2015 година, кога бројот на вработени се зголеми на 9.164 лица. Слични трендови се
на ниво на ентитет, со исклучок на 2015 година во ФБиХ. Важно е да се спомене дека броевите во
Табела 6 вклучуваат шумски работници и административни и други работници.
Табела 2.6 Вработеност во шумскиот сектор во БиХ во периодот од 2012 до 2015 година (Извори: Статистички билтен за шумарство,
број 16, Институт за статистика на Република Српска 2016 година и Годишни информации за плановите за управување со шумите и
управувањето со плановите во Федерацијата БиХ, Министерство за земјоделство Водостопанство и шумарство за 2012, 2013, 2014 и
2015 година)

Година

ФБиХ

РС

Вкупно БиХ

2012

4.393

4.285

8.678

2013

4.469

4.328

8.797

2014

4.801

4.437

9.238

2015

4.627

4.537

9.164

Растот на вработеноста во 2014 година изнесуваше 8,9%. Дрвопреработувачката индустрија
вработува 21.005 лица, од кои 12.235 се ангажирани во производството на дрво и производи од
дрво, а 6.570 се вработени во производството на мебел (види Табела 2.7).
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Табела 2.7 Број на вработени во индустриите засновани на шуми во 2013 и 2014 година (Извор: Статистички годишници на Република
Српска 2015, Статистички годишник на ФБиХ 2015.)

Година

2013

2014

Единица / ентитет

ФБиХ

РС

БиХ

ФБиХ

РС

БиХ

Производство на дрво и производи од
дрво и плута

5.566

5.214

10.780

6.220

6.015

12.235

Производство на хартија и производи
од хартија

1.668

608

2.276

1.615

585

2.200

Производство на мебел

3.444

2.644

6.088

3.764

2.806

6.570

Вкупно

10.678

8.466

19.144

11.599

9.406

21.005

B2.2.3. Поттикнување на конкурентноста на шумарскиот сектор и
синџирите со додадена вредност
Структура на приходите и приходи на државните шумски претпријатија
Како што беше претходно споменато, јавните шумски компании во БиХ се основани од страна на
владите и собранијата. Јавна шумска компанија во РС се вика „Шуме Републикe Српскe“, додека во
ФБиХ тоа се кантонски шумски претпријатија. Во Табела 8 се прикажани финансиските резултати
на јавните шумски претпријатија во РС и ФБиХ за периодот 2013 - 2015 година. Може да се заклучи
дека јавните шумски претпријатија според официјално достапни податоци, од 2014 година,
пријавиле негативни финансиски резултати и во ФБиХ (за финансиските резултати на ФБиХ се
сумирани за сите јавни шумски претпријатија) и РС. Во 2015 година ситуацијата беше иста за ФБиХ,
додека во РС, Шуме Републике Српске забележа позитивни финансиски резултати во износ од
над 5 милиони евра. Анализата на структурата на приходите (види Табела 2.8) јасно покажува дека
примарниот производ на јавните шумски претпријатија е дрвото, додека приходите од други извори
не достигнале задоволително ниво, особено во РС, каде што во 2015 година имало само 943.664
ЕУР , додека во ФБиХ за истиот период 7.143.416 евра.
Табела 2.8 Структура на приходите и приходи на државните шумски претпријатија (Извори: Годишни информации за плановите
за управување со шумите и управувањето со плановите во Федерацијата БиХ, Министерство за земјоделство, Управа за води и
шумарство 2013-2015, Шуме Републике Српске 2013 - 2015)

2013

2015

2014
ЕУР

ФБиХ

РС

ФБиХ

РС

ФБиХ

РС

Вкупни приходи

86.541.782

91.430.117

82.409.463

92.128.502

84.110.908

100.217.493

Приходи од продажба на
дрво

79.271.832

90.048.645

74.484.998

90.176.135

76.967.493

99.273.830

Други приходи

7.269.950

1.381.472

7.924.465

1.952.367

7.143.416

943.664

Вкупни трошоци

83.065.515

88.784.011

84.074.263

92.494.153

85.519.089

95.122.953

Вкупен профит / загуба

3.476.267

2.646.106

-1.664.800

-365.651

-1.408.180

5.094.540

Јавно и меѓународно финансирање и инвестиции
Во Табела 2.9 се презентирани јавни и меѓународни инвестиции во различни гранки на шумарскиот
сектор во БиХ. Главните странски инвеститори во шумарскиот сектор се Светската банка, FAO
и ЕУ со големи инвестиции во националниот шумски инвентар, проекти поврзани со одржливо
стопанисување со шумите и обновливи шумски ресурси.
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Табела 2.9 Јавни и меѓународни инвестиции / финансирање (Извори: Министерство за земјоделство, водостопанство и шумарство
на ФБиХ (2016): Информации за активностите за управување со шумите во ФБиХ за 2015 година со планови за управување за 2016
година; Шумарство на РС (2016): Извештаи за имплементација на планови за управување производство за 2015 година, официјална
веб-страница на Светската банка, официјална веб-страница на Сојузното министерство за земјоделство, водостопанство и
шумарство)

Јавно финансирање (субвенции) во евра
Инфраструктура за сеча

777.289

Патна инфраструктура

3.600.102

Човечки ресурси и образование

НП

Инвестиции во биолошка репродукција на шуми
Подготовка на планови за управување
Подготовка на планови за управување со дивеч
9.880.786
Инвестиции во информативниот систем
Изградба и набавка на административни згради и други
објекти
Меѓународно финансирање (за шумарски проекти)
Проект

Донатор

Национален инвентар на шумите

Светска банка

Одржливо управување со шумите и пејзажите (во тек)

Глобален фонд за животна средина
(2.138.223 евра)

Техничка помош за користење на дрвна енергија со
цел да се промовира одржлив економски рурален
развој и да се постигнат целите на обновливите извори
на енергија за Западен Балкан 2020. - WISDOM BiH
(Интегрирана методологија за картирање на понуда/
побарувачка на дрвото како гориво)

FAO и ЕУ

Проект за развој и зачувување на шумите

Светската банка IBRD-IDA (4.660.318 евра)

Шумски производи и услуги
Табелата 2.10 содржи податоци кои се однесуваат на вредноста на стоките од шумарскиот сектор
пуштени на пазар. Во БиХ дрвото и дрвните продукти сe уште се главен извор на приходи, додека
недрвните продукти се недоволно застапени со само 5% од вкупната вредност на главните пазарни
производи. Податоците за главните производи на пазарот поврзани со екосистемските услуги не се
достапни за БиХ.
Табела 2.10 Количина и вредност на продадени стоки и услуги

Вредност на главната пазарна стока во 2015 година

Дрво и производи од дрво:
175.297.658 ЕУР
НДШП: 8.087.080

Вредност на главните пазарни шумски
екосистемски услуги

НП

Придонес на шумарскиот сектор на БДП
Во табелата 2.11 се дадени податоци за придонесот на секторот за шумарство за периодот 2000
- 2015 година. Може да се види дека, додека националниот БДП постојано расте, БДП во однос на
шумарството, дрвната и сродни услуги не го следи овој тренд. Вкупното учество на БДП се намали
во периодот од 2000 до 2009 година и по глобалната економска криза постепено се зголемува, така
што во 2015 година учеството на БДП е скоро 1%.
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Табела 2.11 Бруто-домашен производ (БДП) според производствен пристап за периодот 2000 - 2015 година (Извори: Бруто-домашен
производ според производствен пристап за периодот 2000-2011 Агенција за статистика БиХ, 2012, Агенција за статистика на БиХ 2016)

Година

БДП во БиХ во 1.000 ЕУР

Бруто додадена вредност
од шумарство, сеча и
сродни услужни дејности
(ЕУР)

Бруто додадена вредност
од шумарство, дрва
и сродни услужни
дејности(%)

2000.

6.043.267

82.768

1,37

2001.

6.482.247

85.969

1,33

2002.

7.149.081

95.351

1,33

2003.

7.530.310

95.581

1,27

2004.

8.179.723

90.778

1,11

2005.

8.803.639

96.684

1,10

2006.

1.,256.774

112.50

1,10

2007.

11.527.002

114.30

1,00

2008.

13.040.322

131.232

1,01

2009.

12.669.971

101.266

0,80

2010.

12.959.654

106.628

0,82

2011.

13.123.041

119.896

0,89

2012.

13.392.268

120.287

0,90

2013.

13.673.478

130.982

0,96

2014.

13.960.313

134.630

0,96

2015.

14.592.270

143.806

0,99

Трговски биланс
Податоците за трговскиот биланс постојат само за 2010 и 2011 година (се однесуваат на извештајот
за индустриските прегледи на БиХ за преработка на дрво и преработка на метали, 2012, објавен од
FIRMA (види Табела 1.12).
Табела 2.12 Трговски биланс на шумските производи (количина и вредност) (Извор: FIRMA 2012: индустриски преглед на БиХ за
преработка на дрво и преработка на метали)

Во мил. БKM

Продажба

Стапка
на раст

Извоз

стапка на
раст

Извоз/
продажба
2011

Состав на
извозот
2011

Продажна
структура
2011

%

%

2010

2011

%

2010

2011

%

Производи од
пилана

421,6

461,6

9,5

235,3

277,1

17,8

60

37,1

46

Фурнир

84,9

91,7

8

22,1

25,1

13,4

27,3

3,4

9,1

Столарство

44,2

48,1

8,9

40,8

48,6

19,2

-

6,5

4,8

Други производи
53,2
од дрво

56,9

10,3

11,9

15,4

29,2

26,2

2,1

5,8

Мебел

320,6

336,6

5

312,7

348

11,3

-

466

33,6

Монтажни куќи

6,1

6,5

7,1

25,3

29,2

15,3

-

3,9

-

Вкупно ДП

924,4

1.002,9 8,5

650,7

747,5

14,9

74,5

100

100

Производство

6.681

7.015,1

7.293,8 8.430,4 15,6

5
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Се чини дека сите под-сегменти од преработувачката индустрија за дрво се ориентирани кон извоз.
Секторот за обработка на дрво во БиХ ги има истите пет водечки извозни пазари. Најголем пазар
за целата дрвна индустрија е Германија со учество од 26% од вкупниот извоз (216.800.000), по
што следува Хрватска со 20%, Италија со 14% и Австрија со 7% и Словенија со 6%. Во 2011 година
беше забележан пораст од 1.002.900.000 БKM; додека извозот изнесуваше 747,5 милиони. Главниот
двигател на развојот на преработувачката индустрија во БиХ е дефинитивно извоз на странски
пазари.
Нелегална сеча
Нелегалнота сеча е препознаена како сериозен проблем во шумарскиот сектор во БиХ. Некои
еколошки невладини организации, како што е Светскиот фонд за природата (WWF), тврдат дека
БиХ заедно со другите земји од Источна Европа е главен извор на незаконска или сомнителна
дрвна маса на пазарот на ЕУ. Според WWF, износот на нелегално исечено дрво во БиХ се проценува
на 1,2 милиони m3 (WWF, 2008). Официјалните национални податоци покажуваат многу пониски
бројки. На пример, Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство објави дека има
само 38.603m3 нелегално исечено дрво во 2012 година, а вкупната вредност на ова е 1.902.347
БКМ (Министерство за земјоделство, водостопанство и шумарство, 2013). Бесправната сеча се
случува и во приватните и во јавните шуми, но во приватните тоа се случува поради нерешените
имотно-правни односи и напуштање на приватните шуми, како резултат на војната. Во 2006 година
владите на двата ентитета ја препознаа потребата да се усвојат акциони планови за борба против
нелегалните активности во шумарството и дрвната индустрија. Тие се фокусираа на подобрување на
капацитетот за надворешна ревизија и развивање на внатрешните капацитети на претпријатијата
што управуваат со шумите. Неодамна, некои кантонските компании кои управуваат со шумите во
ФБиХ развија внатрешни програми за спречување и борба против корупцијата и нелегалната сеча.
Овие програми главно се засноваат на следните столбови: формална обврска на претпријатијата
за спречување и сузбивање на корупцијата; развој и имплементација на внатрешни структури во
претпријатијата за спречување и сузбивање на корупцијата; развој и имплементација на механизми
за спречување и сузбивање на корупцијата и континуирано подобрување и ширење на информации
за важноста на спречувањето и борбата против корупцијата.

B2.2.4. Заштита на шумите и развој на екосистемски услуги
Здравствена состојба на шумите и штети
Кога станува збор за здравствената состојба на шумите во БиХ, Табела 2.13 јасно покажува дека
главниот фактор на шумските штети е човечкиот притисок, како и природните катастрофи. Двете
најважни причини се шумски пожари и штети предизвикани од човекот, како што се нелегално
сечење и уништување (види Табела 2.13).
Табела 2.13 Штета во шумите во Босна и Херцеговина (2011 - 2014) (Извори: Завод за статистика на РС, 2015, Статистичко биро на
ФБиХ, 2015)
2011

2012

2013

Вкупно за
период 2011 до
2014

2014

Во илјади m3
РС

ФБХ

БХ

РС

ФБХ

БХ

РС

ФБХ

БХ

РС

ФБХ

БХ

РС

ФБХ

БХ

Човечки фактор

25

88

113

89

83

172

73

77

150

26

70

96

213

318

531

Штети од инсекти

48

0

48

45

1

46

60

10

70

82

6

88

235

17

252

Природни катастрофи

71

2

73

59

5

64

101

14

115

146

32

178

377

53

430

Штети од растителни
болести

1

0

1

3

0

3

20

0

20

5

0

5

29

0

29

Штети од шумски пожари

73

27

100

69

973

1.042 1

16

17

0

3

3

143

1.019

1.162
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Штетите предизвикани од инсекти покажа нагорен тренд во периодот 2011 - 2014 година Штетите
речиси двојно се зголемија во 2014 година (88.000 m3) во споредба со 2011 година и имаше зголемување
на бројот на шумски пожари во 2012 година, што е исклучително сува година. Оштетувањето
предизвикано од растителни болести не покажува значително зголемување на трендот.
Зачувување на биодиверзитетот и управување
БиХ е една од петте европски земји со најголем број видови, иако околу 19 видови растенија во БиХ
се сметаат дека се под значителна закана од конверзија на земјиштето, неодржливо управување со
шумите и изложеност на загадувачи. Значи, иако БиХ е значаен центар за биодиверзитет во регионот,
тој има најголем удел меѓу загрозените видови од сите европски земји. Заканите на биолошката
разновидност спаѓаат во две категории: 1) широко распространетите закани тесно поврзани со
повоената економија; и (2) директни закани кои се по мерливи и можат да имаат среднорочни
решенија. Меѓу големите закани се слаба економија која форсира преискористување на природните
ресурсите кои во друг случај би биле обновливи; ограничена јавна свест за механизмите за
подобрување на заштитата на земјиштето; недостаток на кохерентна законска рамка и значителен
нормативен капацитет; и неуспеси во политиките и пазарот што доведоа до значително влошување
на еколошките стоки и услуги (USAID 2003).
Уделот на заштитените подрачја во БиХ изнесува околу 2% од земјата, што е 104.879,9 ha, што
е далеку под нивото на земјите во регионот. Во моментов постојат два строги резервати, три
национални паркови, шеснаесет споменици на природата, пет заштитени предели и две заштитени
подрачја со одржливо користење на природните ресурси. Покрај тоа, постојат три Рамсар заштитени
подрачја и три подрачја кои се важни за птиците (Републички завод за заштита на културното,
историското и природното наследство на РС, 2016).
Сертификација на шумите во Босна и Херцеговина
Сите сертифицирани шуми во БиХ се во јавна сопственост и сертифицирани од Советот за управување
со шумите (FSC). Вкупно 1.556.107,40 хектари државни шуми беа сертифицирани од Советот на
БиХ. Нема сертифицирани приватни шуми. Во моментов, пет државни шумски претпријатија имаат
FSC FM / COC сертификат (Унско-Санските шуми, Херцег-Босанските шуми, Шумите на Република
Српска, Шумите од Централна Босна и шуми во кантоните во Тузла). Постојат 334 пилани кои имаат
сертификат FSC CoC (FSC, 2017). Процесот на сертификација на шумите главно зависи од интересот
на извозно ориентирани компании и нивната потреба за подобар пристап до странските пазари.
Бидејќи секторот за преработка на дрво во БиХ е ориентиран кон извоз и се извезува главно на
пазарите на ЕУ, процесот на сертификација на FSC сигурно ќе продолжи и во иднина во БиХ.

B2.2.5. Институционална структура на шумарскиот сектор, регулативи
и политики на управување
Организација на шумарскиот сектор
Организациската структура и институционални аранжмани на шумарскиот сектор се прикажани
на слика 1. директна надлежност во областа на шумарството на ниво на ентитет (ФБиХ и РС) и
областа Брчко. Институциите на овие нивоа се одговорни за креирање на шумарската политика,
законодавство и спроведување на прописите. Во прилог на надлежноста на Комисијата за
надворешна трговија и економски односи, Министерството за надворешна трговија и економски
односи (MoFTER) е одговорен за работи и задачи во рамките на надлежноста на државата БиХ,
вклучувајќи ги и дефинирање на политиките и основните принципи, координација и обединување
на плановите на ентитетите со оние на меѓународните институции во областите земјоделство,
енергија, заштита на животната средина, користење на природните ресурси и туризмот.
Во РС, најважните промени во институционалните аранжмани за шумарство во последниве години
го вклучуваат следново: ЈП РС трансфромирана во акционерско друштво во 2005 година; бројот на
единиците за стопанисување со шумите во РС се намалил од 44 на 23, 2008 година; Инспекцијата за
шуми и лов стана составен дел на целата инспекциска служба.
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Во ФБиХ, инспекцијата за шумарство на ФБиХ беше пренесена од Министерството за земјоделство,
водостопанство и шумарство во Управата за инспекциски работи на ФБиХ, 2007 година, и инспекција
за шума од кантонските шумарски институции во канцелариите на кантонската инспекциска служба,
исто така, 2007. Управување со шумските ресурси се спроведува на ниво на ентитет. ФБиХ ги делегира
одговорностите за управување на кантонските влади. Секој кантон има јурисдикција над шумските
ресурси на нејзината административна територија. Сепак, прашањето на мандатот за шуми е
поконтроверзно. На ниво на ФБиХ, постои Одделот за шумарство во рамките на Министерството за
земјоделство, водостопанство и шумарство, кој има две единици. Првиот е Одделот за шумарство
и лов со одговорности за сите правни прашања поврзани со шумите и законодавството за нив.
Таа дејствува како единица која издава лиценци; на пр. промени во користењето на земјиштето и
планови за управување со шумите.

Слика 2.1 Организација на шумарскиот сектор во БиХ (FAO 2015)

Во ФБиХ шумската служба е одговорна за огледување и заштита на шумите, шумски корисници и
субвенции и плаќања за поддршка на шумарството, како и развој на улога во процесот на следење
во однос на активностите во областа на шумарството. Шумскиот инспекторат на ФБиХ врши целосен
инспекциски надзор кој обезбедува спроведување на мерките според Законот за шуми во ФБиХ. На
кантонско ниво, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е одговорен, освен
за Сараевскиот кантон, Западно-Херцеговскиот и Босанско-Подринскиот. Во овој поглед, важни
тела се исто така: кантоналната шумска служба и кантоналната шумска инспекција.
Во РС, Одделението за шумарство во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
е одговорно за шумите и шумарството. Главното тело за спроведување на (СБ 2012) се следниве:
совет за шумарство, кој е висок форум за дискусија на прашања и развој на шумите и шумарството,
формирана согласно со Законот за шумарство 2008. Истиот има девет членови: претставници на
министерствата, други државни органи, институции и организации поврзани со шумарскиот сектор,
локалните заедници, невладините организации, сопствениците на шуми и други. Во моментов ги
вклучува ЈПС Шуми РС и инспекција на шумите и лов. Телото беше пренесено од Министерството
за земјоделство во Одделението за општа инспекција во 2005 година, и тоа е составено од вкупно
дванаесет инспекторати. Инспекција за шуми и лов има шест територијални единици со вкупно
17 инспектори. Таа ги спроведува контролните мерки во јавните и приватните шуми врз основа
на десетгодишни и годишни планови за управување со шумите. ЈПС Шуме РС има традиционална
организациска структура на јавното претпријатие за шумарство. Постои дирекција, 23 шумскопросторни единици (ШПЕ), Центар за истражување, развој и дизајн, која се занимава со планирање
и центар за производство на семе и Центарот за управување со карстни подрачја; ШПЕ одговараат
пред дирекцијата и управувањето се базира на просторен принцип, со повеќе шумски области, кои,
пак, имаат повеќе под-единици (FAO 2015).
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Приватни сопственици на шуми во БиХ не се организирани во здруженија, а имототите се многу мали
и фрагментирани по неколку основи (Глик et al., 2011) постојните политики се направени со малку
или без воопшто придонес од приватни сопственици. Здружението на сопственици на приватни
шуми "Нашата шума" може да се смета како исклучок. Таа е основана во 2006 година во општина
Челинац (Република Српска).
Законодавна рамка за шумарска политика
Регулаторната рамка е сложена и има голем проблем кога станува збор за потребите на адаптивното
и партиципативно стопанисување со шумите. Како што беше претходно забележано, овој сектор е
организиран на ниво на ентитет. Во врска со шумските регулативи, ова вклучува:
РС Законот за шумите (2008) обезбедува општа рамка и е поддржан од страна на група од 32 правила
донесени во текот на 2009 - 2010 година во врска со продажба на дрво и технички стандарди за
управување со шумите. Законот за шумите од 2008 година ја решава сопственоста на ентитетите и
одговорностите на администрацијата. Понатаму елементи на планирање на шумата и на принципите
на одржливо управување со шумите се опфатени со Просторниот план на Република Српска 2008 2015 година, што предвидува развој на планските документи, вклучувајќи го и стратегија за развој
на шумарството за периодот 2011 - 2021 (објавен во 2012 година), како и промена на закони и
прописи, вклучувајќи и Законот за шумите.
Врз основа на одлуката на Уставниот суд на Федерацијата на 14 април 2009 година (Службен весник
на Федерацијата на БиХ, бр. 36/09), Законот за шуми (Сл весник на Федерацијата на БиХ, бр. 20/02,
29/03 и 37/04) веќе не е во сила од 27 ноември 2009 година. Како идејно решение до донесувањето
на новиот закон за шумите, федералната влада го усвои Правилникот за шуми (Службен весник
на ФБиХ, бр. 83/09, 26/10, 33/10 и 38/10). Одлуката на Уставниот суд на ФБиХ бр. U-28 / 10 од 23
март 2011 (Службен весник на ФБиХ, бр. 34/11), Уредбата за шуми беше во сила до 6 декември 2011
година и понатаму уредбата за шуми од 6 декември 2011 година повеќе не важи, и новиот Законот
за шуми сè уште не е прифатен, и со тоа шумарскиот сектор во ФБиХ е правно нерегулиран.
Областа Брчко го усвои Законот за шуми во 2010. Во согласност со одредбите, постојат планови за
стопанисување со шумите за јавни шуми (сопственост на округот) и приватните шуми (сите планови
се за периодот 2007-2016). Во согласност со законските барања, подготвени годишни планови за
стопанисување со шумите и усвоени на ниво на Окружниот Владата, која ги вклучува потребните
мерки во однос на сечата, одгледување и заштита на шумите. Во областа Брчко, која е претежно
низинска област со земјоделството, шумарството игра подредена улога, бидејќи е на мала површина
и има минимален обем на активности за експлоатација на шумите (FAO 2015).
Имплементација и усогласување со ЕУ регулативите
Во поширок контекст на рурален развој, што е основен принцип на IPARD во EU во БиХ, Законот за
земјоделство, храна и рурален развој е релевантен во БиХ.
Новата законска рамка во однос на увозот на производи од дрво во ЕУ Регулативата на ЕУ 995/2010
(EUTR), забранува продажба на нелегално исечено дрво и производи од дрво до пазарот на ЕУ и
бара примена на системот на детален преглед на сите во ЕУ кои за прв пат продаваат на пазарот
дрво и производи од дрво. Ова е можна закана за извозно ориентираните компании, бидејќи тоа би
можело да ги попречи нивните активности и се должи на меѓународниот углед на Босна и Херцеговина
како земја со висок степен на корупција во шумарството и дрвната индустрија. Повеќето шумски
работници во БиХ не ги знаат барањата на EUTR и на последиците што оваа регулатива на ЕУ би
можеле да имаат на секторот за шумарство и преработка на дрво во БиХ (Бечировиќ, 2013).
За подобро да се реши и да се ублажат закани за извозно ориентирана компанија за преработка
на дрво во март 2013 година Експерти од Шумарскиот факултет, Универзитет во Сараево создадоа
акционен план EUTR за Босна и Херцеговина, со финансиска поддршка од USAID - FIRMA проектот.
Главните активности на Акциониот план за EUTR во БиХ се фокусираат на промовирање на
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одговорно и правно искористување на шумските ресурси и имплементација на активности кои можат
да помогнат извозно ориентирани компании кои ги исполнуваат строгите барања EUTR. Акцискиот
план има 17 меѓусебно поврзани активности во насока на создавање на услови за задоволување
на барањата на EUTR и подобрување на тековната состојба во областа на шумарството и дрвната
индустрија. Дел од Акцискиот план се зголемување на напорите за донесување на Законот за шуми
на ФБиХ и спроведувањето на законодавството во сите области на БиХ. Некои од активностите
се фокусирани на анализа на можностите за отпочнување на процес на доброволно договор
за партнерство во БиХ, како и поставување предуслови поврзани со Конвенцијата. Еден од
столбовите на Акциониот план беше да се фокусира на подобрување на националните капацитети
во релевантните институции за спречување и борба против нелегалните активности и поддршка на
процесот на сертификација на шумите.
На проектот "Поддршка за имплементација на Директивите за птици и за живеалишта во БиХ",
финансиран од SIDA и имплементирани од страна на Делегацијата на Европската Унија. Проектот се
спроведува во периодот од 2012 - 2015 година. Најважни резултати од проектот се: да состави листа
на потенцијални Натура 2000 површини со кодови, области, видови и живеалишта. Според тоа, беа
направени насоки за подготовка на планови за управување НАТУРА 2000 и индикативни планови
за три потенцијални НАТУРА 2000 подрачја за управување. Проектот го поддржа спроведувањето
на директивата за птици и живеалишта, конкретно транспонирање на одредбите на Директивата
во законите за заштита на природата во Босна и Херцеговина (Републички завод за заштита на
културното, историското и природното наследство на РС, 2017 година).
Фитосанитарните аспекти на шумарството се пропишани со националното законодавство
за шумарство. Кога станува збор за шумски репродуктивен материјал, јавната шумарска
администрацијата во секој ентитет утврдува на регионите на провиниенции, избрани шумски
насади од кои треба да се обезбеди шумски репродуктивен материјал, да се изготви регистар и
истиот да се ажурира и да се издаваат сертификат за потекло. Берачите на семенски материјал и
расадниците треба да водат евиденција за потеклото на шумскиот репродуктивен материјал и да ги
информираат клиентите за категоријата на репродуктивниот материјали, како и потеклото. Увозот
на репродуктивен материјал е возможен само врз основа на одобрување од јавната администрација
за шумарство. Одобрението се доделува само ако материјалот има сертификат за потекло. Сепак,
препораките на ЕУ во 2016 година беше да се хармонизира системот на официјални ветеринарни и
фитосанитарни контроли со ЕУ (MFTER, 2016 година).
Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство на ФБиХ усвои Уредбата за
спроведување на извештаи и прогнозирање на активностите за заштита на здравјето на растенијата
врз основа на Законот здравствена заштита на растенијата (Службен весник на ФБиХ, бр. 78/10), кој
беше назначен од страна на Дирекцијата за шумарство ФБиХ како централен сервис за известување
и планирање на во Федерацијата (IPS ФБХ) во областа на шумските растенија и декоративните
видовите на дрвја и грмушки и кантоналните шумарски администрации се одговорни за известување
и прогнозирање на ниво на кантон. Во Министерството за надворешна трговија и економски односи,
постои орган на државно ниво кој се занимава со заштита на здравјето на растенијата.
Производство на семе и саден материјал е важна активност во областа на шумарството и
традиционално се организира и контролира од страна на шумарските претпријатија. Двата ентитета
усвоија законска рамка за регулирање на производство и промет на семе и саден материјал
на територијата на БиХ, како и увоз од други земји. Според Законот за шумски репродуктивен
материјал во РС, за увоз на семенски и саден материјал е дозволен ако репродуктивниот материјал
е произведен во согласност со стандардите на ЕУ (член 9). Истото важи и за ФБиХ. Според член
30 од Законот за семенски и саден материјал, увоз на семенски и саден материјал дрвни видови
и декоративни дрвја и грмушки за потребите на шумарството и хортикултурата мора да бидат
одобрени од страна на надлежните институции во ФБиХ, додека нивниот квалитет треба да
соодветствува со националните стандарди (FAO 2015).
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B2.2.6. Основа на знаење за шумите
Состојба на инвентарот на шумите
БиХ за првиот и последниот официјален Национален инвентар на шуми (НШИ) беше спроведен
во периодот 1964 - 1968 година. Друг НШИ беше спроведен во периодот од 2006 - 2009 година, но
допрва треба да бидат објавени.
Образовниот систем и шумите
Во моментов, шумарски високо образовни факултети има на четири универзитети во Сараево, Бања
Лука, Источна Сараево и Бихаќ. Студиите за шумарство на Универзитетот во Источно Сараево
беа организирани на Земјоделскиот факултет во Власеница (РС). Студиите за шумарство во Бихаќ
се организираат во рамките на Биотехничкиот факултет во Бихаќ (ФБиХ). Шумарски студии во
Власеница и Бихаќ започна пред само 4-5 години и не може да се оцени нивното севкупно влијание
врз шумарското образование во БиХ.
Во РС постојат девет шумарски и школи за обработка на дрвото (Стратегија за развој на шумите
РС за 2011 - 2021, 2012). Овие училишта се школуваат од техничари за шумарство и техничари за
дрвна индустрија. Во текот на учебната година 2012 - 2013, 1.304 студенти се запишани во средно
училиште за шумарство и дрвна индустрија во РС, од кои 1.052 се мажи и 252 жени (Државен завод
за статистика, 2013).
Во истата учебна година (2012 - 2013) во Федерацијата, 1.712 ученици запишани во средно училиште
за шумарство и дрвна индустрија (Одделот за статистика, 2013), 1.135 машки и 577 женски (Државен
завод за статистика, 2013). Постојат шест средни училишта за шумарство и дрвна индустрија во
ФБиХ (Čabaravdić et al, 2011).

B2.3. Проценка на секторот за вода
B2.3.1. Водни ресурси и политики во земјата
Хидрографски, БиХ припаѓа на Црното Море и Јадранскиот басен. Водата тече од површината од
38.719 km2 (75,7%) во правец на сливот на Дунав и од 12.410 km2 (24,3%) кон Јадранскиот слив.
Од вкупната количина на вода, 722 m3 / s оттекува во сливот на Дунав и 433 m3 / s во Јадранскиот
слив. Просечните годишни врнежи во БиХ се 1.250 l / m2. Со површина од 51.197 м2 вкупниот обем на
дождови е 64 x 109 м3, т.е. соодветен вкупен проток е 2.030 m3/s. Просечниот проток во БиХ е 1.200
m3/s, а просечниот коефициент на отек е 0,57 (Стратегија за вода за ФБиХ 2010).

B2.3.2. Управување со речни сливови
Во ФБиХ, речните сливови се поделени на таков начин што Агенциите за води се одговорни за
управување со водните ресурси. Агенцијата за води одговорна за Црноморскиот слив е лоцирана во
Сараево, додека Агенцијата за води одговорна за Јадранскиот слив се наоѓа во Мостар.
Во РС постои Јавното претпријатие (ЈП) "Воде Српске" со седиште во Бијељина, кое има сектори за
сливот на Дунав и Јадранското Море на територијата на РС: Секторот за водостопанство во сливот
на Сава и Секторот за водостопанство во сливот на реката Требишница.
Во насока на управување со водните ресурси, во округот Брчко се формира Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство во рамките на окружната власт.
Водни ресурси
Благодарение на поволни природни услови, клима, топографија, вегетација и геолошки
карактеристики, БиХ има изобилство на свежа вода во форма на реки, езера и мочуришта.
Специфичност е мрежата на подземни реки и потоци во карстните области. Во БиХ има неколку
природни езера. Речните езера формирани како екстензија на речните корита и глацијалните
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планински езера можат да се најдат на Динарскиот масив. Во БиХ има околу 30 акумулации, од кои
90% припаѓаат на Јадранскиот слив, а остатокот припаѓа на Црното Море. Мочуриштата во БиХ се
дом на богата биолошка разновидност, но се под постојана закана од загубата на живеалиштата
поради промените на хидрауличкиот режим, рибарството, загадување на водата, ерозијата и
наносот. Табела 2.14 ја сумира апстракција и користење на водата во БиХ, која е прилично стабилна
во однос на апстракцијата во периодот 2011-2013.
Табела 2.14 Апстракцијата и користењето на вода во БиХ во мил. m3 (Извор: Агенција за статистика, септември 2016 година)
Забелешка: За 2014 и 2015 година нема достапни податоци за апстракција и користењето на вода.

Единица

2011

2012

2013

Површинска вода

милиони m

55,41

55,34

55,64

Подземна вода

милиони m

274,55

273,42

273,25

Вкупно количество на вода

милиони m

329,96

328,76

327,89

Вкупна потрошувачка на вода

милиони m

150,7

150,2

150

3
3
3
3

Речни сливови и топографија
Во Босна и Херцеговина постојат седум речни сливови, кои течат меѓу кантоните, ентитетите и
државите: Уна и Сана, Врбас, потоа реките Босна, Дрина, Сава, Неретва и Требишница и Крка и
Цетина. (Види Додаток II: Карти – Сливни подрачја во БиХ).
Реката Уна, десна притока на Сава, ја формира границата меѓу Хрватска и Босна и има слив од 8.143
km2, а средниот проток е 290 m3 / сек. Реката Врбас има слив од 6.274 km2 и среден проток од 10 m3
/ сек. Реката Босна има слив од 10.810 km2 и значителен проток од 170 м3 / сек. Дрина претставува
граница помеѓу БиХ, Србија и Црна Гора. Таа се протега на 19.570 km2 и среден проток од 370 m3 / sec.
Реката Неретва е најважниот прекуграничен речен слив во Јадранскиот слив. Неретва извира во
БиХ. Од вкупната должина од 222 километри, само 25 километри се наоѓаат во Хрватска, но оваа
област вклучуваат две третини од делтата на Неретва, позната по глобално значајната биолошка
разновидност.
План за управување со речен слив и негова имплементација
План за управување со сливот на реката Сава: План за управување со сливот на реката Сава
е развиен во согласност со барањата на ЕУ за управување со водите кои обезбедуваат рамка за
заштита и подобрување на заштитените водни површини, вклучувајќи ги и екосистемите зависни
од вода, спречување на пад на квалитетот и обезбедување на долгорочно, оддржливо користење
на водните ресурси. Рамковен договор за сливот на Сава (FASRB) координиран од страна на
Меѓународната комисија за сливот на реката Сава (SSSRS), создаде услови за подготовка на ПУРС
Сава во согласност со РДВ. Како прв чекор во овој процес, беше подготвена и објавена Анализата
на Сливот на реката Сава (SRBA) 2009 година.
План за управување со водите во Јадранскиот слив во ФБиХ: нацрт акциониот план за
управување со Јадранскиот слив беше подготвен и достапен на јавноста во јуни 2016. Планот
содржи основни информации за водена површина на Јадранското Море на територијата на ФБиХ.
Се состои од податоци за состојбата на површинските и подземните води, мониторингот, целите на
заштита и управување со водите, на програмата на мерки за постигнување на целите, економска
анализа на користењето на водата, итн.
Управување со сливот на Западно Балканска Дрина: Целта на овој проект е да се подобрат
механизмите и капацитетите на земјите од проектот за планирање и управување на прекуграничниот
слив на реката Дрина, вклучувајќи и адаптација кон климатските промени. Ова е регионален проект
на три земји: Босна и Херцеговина, Црна Гора и Србија. Ќе трае од 2016 до 2020.
Нексус проценка на сливот на Дрина: Овој проект има за цел зајакнување на прекуграничната
соработка во сливот на реката Дрина, преку воспоставување на крос-секторска синергија која
може понатаму да се истражува и да се користи, како и воспоставување на политики и активности
104

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

за намалување на тензиите и конфликтите поврзани со повеќе намени и потреби за заедничките
ресурси и оптимизирана употреба на ресурсите. Проектот опфаќа три земји: Босна и Херцеговина,
Црна Гора и Србија. Ќе се одвива од јули 2016 до април 2017 година.

B2.3.3. Управување со поплавите
Планински хазарди поврзани со вода (порои, лизгање на земјиштето)
Генерално, во БиХ се застапени разни типови и интензитети на ерозивни процеси, како и значителен
број поплави. Околу 90% од БиХ е под влијание на ерозијата. Според "Регистарот за порои и
подрачја подложни на ерозија" има 935 поројни текови кои се протегаат на површината на 12.969
km2 (Стратегија за управвање со водите на Федерација на БиХ). Работите за уредување на порои
и заштита на земјиштето од ерозија се спроведени за заштита на објекти како што се акумулации,
автопати, реципиенти во населени места итн.
Во БиХ, лизгање на земјиштето на природните падини се честа појава, која се заканува на станбените
единици, населените места, економските единици и животот на луѓето и безбедноста на патиштата,
деградирање на земјоделското и шумското земјиште и доведува до дислокација на површинските и
подземните води. Лизгањето на земјиштето во БиХ обично се јавуваат како резултат на зголемените
количини на подземните води и непланирана изградба на куќи и други објекти, неконтролирано
сечење на шумите и експлоатација на минерални суровини. Главната причина за зголемениот број
на лизгања на земјиштето во урбаните општини во БиХ е нелегалната градба на падините. Во тек
е процесот на регистрирање на свлечиштата и нивното картирање, додека конечните резултати се
потребни за да се инсталира системот за мониторинг пред да се подготви картата за целата област
(Еколошки извештај во БиХ, 2012).
Историјата на поплавите и нивните последици
Во БиХ, големи поплави беа забележани на почетокот на јануари 2010 година на реките Уна, Сана,
Врбас и Босна. Главните поплави во сливот на Дрина предизвикаа големи поројни врнежи во
црногорскиот и српскиот дел на сливот. Брзина на проток на реката Дрина, во сливот на реката
Сава, беше повеќе од 4.000 m3 / s, што е најголема брзина регистрирана во последните 50 години
(Поплави во сливот на Дунав, 2010).
Најголемите катастрофи предизвикани од поплавите во сливот слив во БиХ се случија во мај 2014
година, и доведоа до сериозни жртви, значителна штета на имот, земјиште и бизниси и со тоа
доведе до економски загуби. Околу 25% од просечно годишните врнежи во областа паднаа во текот
на неколку дена. Резимето на големите поплави во БиХ од 2010 до 2015 година е дадено во Табела
2.15.
Табела 2.15 Резиме од најлошите поплави во Босна и Херцеговина 2010-2015 (Извор: превенција и справување од поплавите, анализа
на недостатоци и проценка на потребите во контекст на имплементацијата на Директивата за поплави во ЕУ, септември 2015 година)

Датум

Погодена област, општини

Оштетување

Река Дрина, општини Босанска Крупа, Долалевац
- Самац, Орашје, Тузла, Маглај, Горажде, Фоча Устиколина, Пале - Прача, Равно, Читлук, Чапљина,
Дек. 2010
Столац, Мостар, Трново, Илиџа, Нови Град, Требиње,
Билеќа, Невесиње, Фоча, Ново Грожање, Братунац,
Зворник, Бијељина

Мај 2014

Притоки на Сава: Уна, Сана, Врбаш, Врбања, Босна и
Дрина и река Сава кај Рача
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• 20.000 зафатени лица, 5.000
куќи поплавени,
• 6.000 луѓе се евакуирани.

• Скоро 15% од БДП се
изгубени.
• 13.200 km2 поплавени.
• Беа погодени околу 1 милион
луѓе во 46 општини.
• Изгубени 25 животи.
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Авг. 2014

Северна и Западна БиХ. Сите области по Сава,
притоките на Сава: Уна, Врбас, Бања Лука,
Грачаница, Тузла, Фоча, Вишеград, Зворник, Зепче,
Лукавац, Зеница

• Околу 200 домови се
евакуирани.

План за управување со ризикот од поплави
ФБиХ: Методи за подготовка на план за управување со ризикот од поплави пропишани со прописите
од областа за содржината на плановите за заштита од штетно дејсво на водите. Досега, Агенцијата
за води на ФБиХ организирана преку експерти и истражувачки институти прави прелиминарна
проценка на ризикот од поплави за I и II категорија водотеци во ФБиХ за период од 6 години и развој
на методологија за развој на опасност и ризик (на реката Босна и Неретва и за некои појаси долж
реките Уна и Сана).
РС: Методи за изготвување на проценка на ризикот од поплави како што е пропишано од страна на
Акциониот план за одржливо управување со ризикот од поплави во Дунавскиот слив со апликација
на под-сливот на река Сава во Словенија 2010-2021, подготвена од страна на Меѓународната
комисија за заштита на реката Дунав. Агенција за води на РС во изготвува прелиминарна оценка
на ризик од поплави на водотеците во Република Српска за период од 6 години, која служи како
основа за дефинирање на потребите во заштита од поплави.
Системот за прогнозирање и систем за предупредување за поплави и суши во моментов се
подготвува со поддршка на Светската банка и е финансиран од регионална рамка за инвестиции
на Западен Балкан (WBIF) во рамките на заедничкото управување на поплавите во проектот на
Сливот на реката Сава. Проектот ќе обезбеди основни насоки за политички и оперативни совети
за подобрување на конвергенцијата со Рамковната директива за вода на ЕУ и Директивата за
поплави. Проектот вклучува план за управување со ризикот од поплави за Сливот на реката Сава,
вклучувајќи ја и програмата на мерки и систем за прогнозирање и систем за предупредување од
поплави и суши во Сливот на реката Сава.
Забелешка: Не постојат точни податоци за областите и објекти кои се заштитени од поплави
(користено земјоделско земјиште, населби, индустриски постројки, железнички пруги, патишта,
насипи, итн.)

B2.3.4. Квалитет на водата
Класификација на еколошкиот статус на водни тела
Закон за води на Федерацијата обезбедува, во член 32, класификација на статусот на површинските
и подземните водните тела, кои се определува врз основа на настанатитет промени на водните
тела како резултат на човековите активности. Член 43 од истиот закон наведува дека владата
на Федерацијата пропишува прописи за методологијата за карактеризација на површинските
и подземните водни тела. Со оглед на тоа дека прописите за методологијата и параметрите за
карактеризација, не се донесени, се уште се користат старите правила и класификација на водите и
крајбрежните води во рамките на БиХ. Според "Службен весник на БиХ" бр. 19/80, во ФБиХ постојат
4 класи на водни тела. Уредба за класификација на водите и категоризација на водотеците во
Република Српска (Службен весник бр. 42/016) се базира на две групи на критериуми, како и на
еколошката и хемиската состојба. Според член 26, во РС постојат 5 класи на површини на вода.
Карта на мониторинг мрежата
Во БиХ, мониторинг на квалитетот на водата систематски се спроведува во периодот 1965 - 1991
во 58 речни сливови и под-сливови: Уна, Врбас, Укрина, Босна, Дрина, Неретва и Требишњица.
Континуитет во квалитетот на мониторинг на водата беше прекината во 1991 година, а организирана
контрола на квалитетот на површинските води повторно започна во 2000 година во РС и 2005
година во ФБиХ, во зависност од видот на водени тела, сливни подрачја и релевантните агенции.
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Мониторинг на квалитетот на водата во Сливот на Јадранското Море, започна во 2000 година.
Анализата вклучуваше некои нови делови во сливот на реките Неретва и Цетина. (Види Анекс II:
Карти - Мрежа за мониторинг на квалитетот на површинските води во ФБиХ, РС и БД). Следење
на состојбата на квалитетот на водата во акумулациите / езерата, што директно влијае врз
водоснабдувањето на поголемите населени места, систематски се врши од 2003 година. Анализи
на биолошки, хемиски и физичко-хемиски елементи на квалитетот на водата се врши на езерата
Бочац, Дренова, Вишеград и Билечко езеро. Квалитетот на површинските води во БД се тесно
поврзани и директно зависат од квалитетот на овие води во Федерацијата и Република Српска,
земајќи ги предвид географската положба во БД во однос на БиХ.
Површински води (еколошки и хемиски статус)
Систематски и континуиран мониторинг на квалитетот на површинските води во ФБиХ започна во
2005 година. Во периодот помеѓу октомври 2005 и мај 2009 година, спроведена е анализа во сливот
на реката Дунав. Беа анализирани биолошки, микробиолошки и физичко-хемиски елементи на
квалитетот на водата. Повторниот мониторинг на квалитетот на водата во Сливот на Јадранското
започна во 2000 година. Во анализата имаше вклучено, со претходние мерења, некои нови делови
на реката Неретва и Цетина. (Види Анекс II: Карти - Еколошки и хемиски статус на површинските
води во ФБиХ во РС).
Тестирање на квалитетот на површинските води во РС се врши секоја година, со почеток во 2000
година. Тестови на биолошки, хемиски и физичко-хемиски елементи за квалитетот на водата се
врши на езерата Бочац, Дренова и Вишеград, како и Билечко Езеро.
Квалитетот на површинските води во БД е тесно поврзано со квалитетот на водата во ФБиХ и РС,
во смисла на географската положба на БД во однос на БиХ. Секоја година, анализа на биолошки,
хемиски и физичко-хемиски елементи се спроведува на трите реки Сава, Брка и Тиња.
Подземни води (хемиски и квантитативен статус)
Не постои правна рамка за мониторинг на подземните води во БиХ. Подземните води се следат само
за потребите за вода за пиење. Бидејќи подземните води главно се користат за водоснабдување,
за оценување на критериумите за хемиската состојба се користат критериумите за квалитетот на
водата за пиење во согласност со Правилата за контрола на водата за пиење (Службен весник
на ФБиХ, бр. 40/10) и Правилникот за санитарни својства на водата за пиење (Службен весник бр.
44/03 ). Повеќето од податоците користени за проценка се од хемиски и микробиолошки анализи.
Собраните податоци се чуваат во различни компании / институти.
Третман на отпадни води и повторна употреба
Во БиХ мал број на луѓе се опфатени со системи за пречистување на отпадни води (проценета
покриеност од 3% во ФБиХ и РС помалку од 1,43% од населението). Вкупно има седум функционални
постројки за третман на отпадните води во БиХ.
ФБиХ: Во ФБиХ денес има шест постројки за пречистување на отпадните води, во Градачац, Жепче
и Сребреник, во Дунавскиот слив, како и во Љубушки, Читлук и Груде во Јадранскот слив и на нив
може да се додаде пречистелната постројка во Неум, која се наоѓа во Република Хрватска. Еден
дел од постројките за третман на урбани отпадни води, кои пред војната или беа оперативни или
во крајна фаза на изградба, не се во функција. Ова пред сé се однесува на постројките во Трново
и Оџак во сливот на реката Сава, како и постројките во Широки Бријег и Босанско Грахово во
Јадранскиот слив. Тест фазата на пречистителната станица Бутила во Сараево е започната.
РС: Само Требиње има можност за третман на отпадни води во РС. Отпадни води во Лукавица и
Касиндол се испуштаат во Сараево во рамки на Федерацијата. Покрај тоа, отпадните води од Трново
директно се испуштаат во реката Железница, бидејќи постројката за прочистување на водите во
Трново беше уништена за време на војната. Постројките за прочистување во Билеќа и Целинац
функционираат од 1981 година и 1991 година, додека само 20% од постројката во Милици беше
завршена и никогаш не послужи на намената (бидејќи само дел од градежни работи беа завршени).
БД: Во Брчко не постои пречистителна станица за отпадни води. Извори и третман на отпадни води
во БиХ за периодот 2011-2015 се сумирани во Табела 2.16.
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Табела 2.16 Извори и третман на отпадните води во периодот 2011 - 2015 година (Извор: Агенција за статистика на Босна и
Херцеговина, септември 2016 година)

2011

2012

2013

2014

2015

Вкупно отпадни води, во 000 m3
од домаќинства

76.704

73.595

69.124

69.555

71.030

од земјоделство, шумарство и рибарство

975

642

530

514

230

од индустриски и градежни активности

9.538

8.613

8.458

8.555

8.629

од други активности

11.552

15.836

15.600

14.306

13.775

Вкупно прочистена отпадна вода во 000 m

3

Примарен третман

445

1.802

1.725

1.668

1.657

Секундарен третман

798

1.222

2.088

2.102

2.792

Терциерен третман

-

4

227

228

241

B2.3.5. Побарувачка за вода
Во моментов не постојат податоци за употребата на водата што ќе му дадат појасна слика за
реалниот обем на искористеност на вода за различни цели и за различни корисници.
Водоснабдување
Поголемиот дел од снабдувањето со вода во државата доаѓа од подземните води (51% од карстот
и 38% од интергрануларни водоносни слоеви) и остатокот од површински води, како што се реките
(10,2%), езерата и акумулациите (0,8%) (УНЕЦЕ, 2011).
БиХ: 56% од населението во ФБиХ има пристап до јавни системи за водоснабдување кои
обезбедуваат снабдување со вода. 94% се поврзани со нив во урбани средини, во споредба со
само 20% во руралните области, додека останатиот дел од населението се потпира на локалните
системи за водоснабдување или бунари (Стратегија за води на ФБиХ).
РС: 48% од населението во РС се опфатени со општинските водоснабдителни системи, 12% со
малите системи за водоснабдување во сопственост на локалната заедница, а 40% користат од
мали локални мрежи, индивидуални бунари или вода добиена од реки или извори.
ДБ: Околу 30% од БД е поврзан со локален систем за водоснабдување без соодветна контрола на
квалитетот, а остатокот од населението се снабдува од индивидуални плитки бунари.
Табела 2.17 го покажува обемот на вода доставена до потрошувачите во 2014 година.
Табела 2.17 Oбем на испорачана вода на потрошувачите во 2014 година (Извор: Агенција за статистика на Босна и Херцеговина,
септември 2016 година)

Босна и
Херцеговина

Вкупно,
000 m3

139.865

До
домаќинство,
000 m3

Земјоделство,
шумарство,
рибарство,
000 m3

Индустрија и
градежништво
000 m3

Други
активности
000 m3

На други
системи за
водоснабдување
000 m3

Вкупно
загуби на
вода 000

m3

Бр. на приклучени
домаќинства
на систем за
водоснабдување

107.846

1.415

12.470

13.239

4.895

175.278

686.419

Недостаток на вода и суши
Сушата е дефинирана како природен феномен со постојана и зачестена појава на достапност на
вода под просекот. Сушата, како неповолен климатски феномен, зачестено се појавува во Западен
Балкан и во БиХ во последниве години. Од почетокот на октомври до крајот на мај, во големиот
дел на БиХ, обично не постои суша. Потребата за потенцијална евапотранспирација е исполнета
со врнежи. Јули и август се обично суви месеци, особено во јужните делови на БиХ. Понекогаш

108

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

септември може да биде сув, но обично со септември почнува почетокот на обновувањето на
резервите на водата во почвата. Беше откриено дека највисоките суши се случуваат во областа на
Мостар, каде што имаше катастрофална суша со годишен недостиг на вода во земјата со 400 mm во
1952 година. Во областа Бихаќ се јавуваат многу благи суши или се непостоечки. Сериозните суши
предизвикаа огромна штета за земјоделството во текот на 2000, 2003, 2007 и 2011 година.
БиХ се наоѓа во делот на Европа што е најмногу изложен на климатските промени. Климатските
промени предизвикуваат пораст на температурата во градовите и промени во режимот на врнежи.
Во иднина можеме да очекуваме подолги суви периоди во летата и повеќе дожд со помалку снег во
зима. Сето ова е резултат на промени во хидролошкиот режим (Прилагодување кон климатските
промени во БиХ, 2012).
Наводнување
Се до 1992 со системи за наводнување во БиХ беа опфатени вкупно 19.570 ha: Сава ОРС - 12.600 ha
(Семберија - 6.800 ha, централна Посавина - 800 ha и Лијевче поље - 5.000 ha) и Јадранскиот слив 6970 ha (слив на река Неретва - 5.540 ha, слив на река Требишњица - 1130 ha и Карст Поље - 300 ha).
Сепак, многу од системите не функционира целосно. По 1996 година ситуацијата стана уште полоша
поради оштетувања во војната и од небрежност.
Според неофицијални податоци, само 1.612,5 ha или вкупно 0,2% од обработливото земјиште во ФБиХ
се наводнува. Според неофицијални информации, сегашноста област покриена со наводнувањето е
како што следува: Слив на Сава - вкупно околу 362,5 ha и Јадрански слив - околу 1.250 ha (Стратегија
за управување со води на ФБиХ).
Од вкупната обработлива површина во РС (893.540 ha), областа планирана за наводнување
е 158.000 ha, а 134.400 ha се однесува на Сливот на реката Сава, а другиот дел (23.600 ha)
на слив на Јадранското Море. Во Сливот на реката Сава во само 3.439 хектари е земјоделско
земјиште, а во Сливот на реката Требишњица 3823 ha, која изнесува околу 7.262 ha или 4,5% од
планираното земјиште за наводнување во РС, се опфатени со системите за наводнување. Сега,
поради неодржување и физичко уништување, само околу 1.700 хектари или 1,076% од планираните
површини за наводнување на земјиштето остана во функција, што е околу 0,2% од вкупната
обработлива површина во РС (Стратегијата за интегрирано управување со водите во РС).

B2.3.6. Институционална поставеност на секторот за вода, правно и
политичко управување
Одговорните органи за управување со водите се дефинираат во согласност со поделбата на
надлежностите утврдени со Уставот на БиХ. Слика 2.1 ја покажува институционалната шема на
секторот за води во БиХ (ФБиХ, РС и БД).

Слика 2.1 Владини институции и агенции во БиХ, Извор HEIS 2016.
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Организација на водниот сектор
На ниво на државата, Министерството за надворешна трговија и економски односи е одговорно за
координација на активности и усогласување на плановите помеѓу владините тела и институции на
меѓународно ниво во областа на природните ресурси, заштита на животната средина, земјоделството
и енергијата. Според Уставот, управувањето со водите е во надлежност на двете министерства:
Министерството за земјоделство, водостопанство и шумарство (еден во ФБиХ, а другиот во РС) и
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на агенциите во БД и агенциите за
вода.
Секој кантон е одговорен за управување со водите. Тие се состојат од неколку општини кои според
Законот за локална самоуправа на ФБиХ се дефинирани како клучни локални единици во кои
граѓаните имаат локална самоуправа.
Во РС, каде што нема кантони, општините се одговорни за заштита на водата.
Управувањето со поплавите во Босна и Херцеговина е во надлежност на ентитетите:
ФБиХ: Институции за заштита од поплави, кои имаат овластувања и одговорности утврдени во
плановите за заштита од поплави, преку декрет на Сојузното министерство за земјоделство,
водостопанство и шумарство. Федерален хидрометеоролошки институт, исто така, игра важна улога
во заштита од поплави поради тоа што е потребно редовно ажурирање на податоците за врнежи,
на нивото на вода, состојбата на снежната покривка и временските услови.
РС: Релевантното Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство ги утврдува
одговорните институции и одговорностите во заштитата од поплави. Министерството и владата
на РС, исто така, ги сносат трошоците за заштита од поплави. Републичките хидрометеоролошки
заводи се одговорни за следење, мерење, собирање и анализа на хидрометеоролошки податоци,
како и изработка на временски прогнози.
БД: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Брчко овластува регистрирани
и квалификувани компании да се справат со заштита од поплави во подрачјата каде што постојат
структури за заштита од поплави, според законот на БД.
Правна рамка
Основниот правен документ кој ги уредува прашањата за управување со водите е Законот за вода.
Тоа вклучува заштита и користење на водата, како и заштита од штетното дејство на водата. Го
регулира процесот на подготовка на планови за управување со речните сливови и стратегии за
водостопанство, дефинирање на правото на користење на водата, издавање дозволи, основни
потреби на водостопанската инфраструктура и институции, учество на јавноста во управувањето
со водите, финансирање на управувањето со водите, итн.
Во ФБиХ, управување со води е регулирано со Законот за води на ФБиХ, донесен во 2006 година
(Службен весник на ФБиХ, бр. 70/06). Овој закон бара усвојување на голем број подзаконски акти,
но некои недостасувааат или се во процес на подготовка. Законот за води кои е во сила во РС,
претставува правна рамка за управување со води и е одобрен од страна на Националното собрание
на 11 мај 2006 година (Службен весник бр. 50/06). По претставка од управителот на областа Брчко
од 4 август 2006 Законот за Води РС се пренесува како Закон за води на областа Брчко (Службен
весник на РС, бр. 10/98). Сите подзаконски акти донесени во меѓувреме беа транспонирани и
во Законот за водите на РС. Политика за вода е воспоставена од стратегиите за вода: Сојузна
Стратегија за управување со вода на ФБиХ усвоена во 2011 година и Стратегијата за интегрирано
управување со водите на РС донесена во 2016 година.
Усогласување со регулативите на ЕУ и нивна имплементација
Правниот трансфер на РДВ во БиХ беше направена со измена на Законот за води во ентитетите и
донесување на Закон за води на ФБиХ (Службен весник на ФБиХ бр. 70/06) (во натамошниот текст:
Законот за води на ФБиХ) и Законот за води на РС („Службен весник на РС“ бр. 50/06 и 92/09) (во
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натамошниот текст: Законот за водите на РС). Ентитетните закони за вода ги транспонираа клучните
барања за РДВ. Следната општа правна практика, детална регулаторна работа за спроведување
на Законот за води мора да се регулира со подзаконски акти. Затоа, во форма на подзаконски
акти донесени на ниво на ентитетот и во окружниот округ Брчко, треба да се применуваат детални
материјални одредби и проценка, следење и презентирање на статусот на водата. Субјектите веќе
направија значителни напори за усогласување на законодавството со РДВ и другите прописи на
ЕУ. Субјектите и окружниот округ Брчко ги транспонираат барањата на прописите за вода на ЕУ
поединечно (посебно). Податоците од Извештајот за напредокот на ФБиХ / БиХ во периодот мај 2011
- март 2012 се дадени во Табела 2.18.
Табела 2.18 Преглед Директива за вода на ЕУ (Извор: Министерство за земјоделство, вода и шумарство (ФБиХ), 2016 година)

Директива

Транспонирана

Директивата на ЕУ во рамките на надлежноста на Сојузното министерство за надворешни
работи
Рамковна директива за води (Директива 2000/60 / ЕЗ)

91%

Директивата за третман на урбани отпадни води (Директива 91/271 / ЕЗ)

93%

Директивата за нитрати (Директива 91/676 / ЕЕЗ)

60%

Директива за подземни води (Директива 2006/118 / ЕЗ)

3%

Директивата за стандарди на квалитет на животната средина (Директива
2008/105 / ЕЗ)

64%

Директивата за поплави (Директива 2007/60 / ЕЗ)

71%

Директивата за слатководни риби (Директива 2006/44 / ЕЗ)

71%

Директивата за школки (Директива 2006/113 / ЕЗ)

11%

Директиви на ЕУ под јурисдикција на владините министерства:
Директива за вода за пиење (Dir 98/83 / EC)

97%

B2.4 Проценка на управувањето со почвите
B2.4.1. Состојба на податоци за почвата
Почвата и почвените ресурси се меѓу најважните природни ресурси во БиХ, со примарна улога
на производството на храна и суровини. Главниот конзистентен извор на податоци за почвата
е основната педолошка карта на БиХ, во размер 1: 50.000. Повеќето од постарите карти се
класифицирани според модифицираниот југословенски систем на класификација (1985). Во текот
на проектот, FAO „Инвентаризација на ситуацијата на повоените земјишни ресурси на БиХ" (2000 2002), сите листови од педолошката карта на БиХ биле скенирани и дигитализирани. Истото беше
направено со аналитичките податоци (физички и хемиски својства) од сите прилози кои ги содржеа
податоците за почвените профили. Старата класификација е пренесена во новиот систем за
класификација на почвите во БиХ, а истата има податоци за почвените класи по класификацијата
на FAO и сите информации се достапни во ГИС-формат.
Со идното користење на ресурси, како и на растот на населението и развојот, на општеството ќе му
биде потребно повеќе храна – по интензивно земјоделство, изградба на нови населби и индустрии,
патишта и транспорт, експлоатација на суровини и материјали, итн., што потенцијално ќе ја зголеми
побарувачката за земјиште. Едно од најважните прашања е слабо развиената свест за важноста
на почвата, бидејќи луѓето не ја разбираат важноста на почвените ресурси, што резултира со лоши
политики за заштита на почвата.
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B2.4.2. Мониторинг на почвата
Состојба на почвата
Почвите во БиХ се многу хетерогени. (Анекс II: Карта 12). Терестрични (автоморфни) почви опфаќаат
86% од вкупната површина на БиХ, додека хидроморфните почви ги покриваат останатите 14%.
Најшироко распространети типови на почви се: калкомеланосол (камбисол на варовник и доломит),
кој се состои од 21,45%; дистричен камбисол (кисела кафеава почва), која вклучува 17,71% и
калкокамбисол (кафеава почва на варовник) до 17,15% од површината на БиХ. Најраспространетите
видови на хидроморфни почви се флувисол и псеудоглеј.
Вкупната површина на земјоделско земјиште во БиХ изнесува околу 2.158.271,4 ha, додека вкупната
површина на шумско земјиште изнесува 2.795.090,0 ha (види Табела 2.19).
Содржината на хумусот на земјоделското земјиште е околу 50% пониска отколку во почвата
покриена со шумска вегетација. Поради земјоделството и применетите техники за одгледување,
содржината на хумус во земјоделското земјиште покажува тенденција за натамошно опаѓање. Со
оглед на климатските услови и олеснувањето во БиХ, ацидификација и содификација на почвата не
се проблем, што значи дека овие две карактеристики на почвата во БиХ не се сметаат за природни
ограничувања.
Табела 2.19 Структура на користење на земјиште во БиХ (2012) (Извор: АП УНЦЦД БиХ (2017))

Структура на користење на
БИХ
земјиштето

ФБИХ

РС

ДБ

Ораници и градини

1.004.931,0

396.182,0

582.270,0

26.479,0

Овоштарници

99.389,6

43.978,0

52.191,6

3.220,0

Лозови насади

5.603,5

5.090,0

513,5

0,0

Ливади

460.166,3

275.516,0

183.815,3

835,0

Пасишта

588.181,0

424.794,0

162.662,0

725,0

Земјоделско земјиште- Вкупно

2.158.271,4

1.145.560,0

981.452,4

31.259,0

Шумско земјиште

2.795.090,0

1.522.886,0

1.272.204,0

0,0

Главните карактеристики на земјиштето во БиХ се: закиселени почви и вклучуваат околу една
третина од почвите, ниска содржина на хумус, содржината на најважните хранливи материи е ниска,
особено фосфор, почвата е главно плитка (длабоко во алувијалните клисури на север од БиХ:
полето Лијече, Посавина, Шемберја) има вишок на вода на околу 14% од територијата, несоодветна
грижа за управување со плодноста на почвата и нејзино подобрување, често има водна ерозија,
особено на падините, кои доминираат во БиХ. Високиот квалитет на почвата е присутен само за
15% од површината, со умерен квалитет 22%, додека остатокот е класифициран како низок (32%)
и многу низок квалитет (30%) на почвата во вкупните земјишни ресурси на БиХ (види Табела 2.20).
Табела 2.20 Класификација на бонитетот на почвите во БиХ (Извор: AP UNCCD БиХ (2017 година))

Класа на бонитетот на почвата во БиХ

ha

%

Висок квалитет на почвата I, II и III класа

774.907

15,16

Квалитет на почва IVa и IVb

1.126.520

22,03

Почва со низок квалитет V и VI класа

1.654.616

32,36

Почви со многу низок квалитет на VII и VIII класа

1.556.857

30,45

БиХ има бројни причини за деградацијата на почвата, како што површинска експлоатација на
суровини, изградба на населби на обработливо земјиште, депонии, акумулации за вода, изградба
на инфраструктура (патишта, железници, итн), индустриски постројки, појава на водена ерозија и
лизгање на земјиштето, присуството на нагазни мини и суша.
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На ниво на БиХ, беше спроведен проектот за ажурирање на податоците за картата на покровност/
користење на земјиштето Corine. Во тек е собирање на податоци за квалитетот на почвата и следење
на загадувањето за системот Lucas финансиран од IPA. Се планира поставување на релевантна
методологија за прибирање на податоци со околу 1.000 точки (кој на крајот ќе се прошири на 10.000
мониторинг точки, ако има финансии).
Во РС, редовно следење на квалитетот и загадувањето на почвата се врши во областа на Бања
Лука, Приједор и градот Челинац и БД. Мониторинг на почвата во ФБиХ врши Федералното биро за
агропедологија во Сараево, во рамките на постојано следење на земјоделско земјиште предложен
од страна на Одделот за агропедологија или кантонски Министерството за земјоделство, која ги
има сите релевантни податоци за периодично или континуирано следење на земјиштето.
Во ФБиХ оваа мрежа е активна веќе три години и се собираат податоци за загадување и квалитетот
на почвата на 260 контролни точки во Федерацијата. Во моментов, во соработка со агенцијата за
цивилна заштита на ФБиХ се развива катастар за контаминација на почвата. Опфатени се следните
параметри: тешки метали, органски загадувачи и радиоактивност.
Сепак, функционалниот систем за мониторинг на почвата во РС и ФБиХ сè уште не е воспоставен.
Системите за известување се во процес на воспоставување според индикаторите на ЕЕА и барањата
на EIONET. Ова е суштина за унификација и дополнување на резултатите на горенаведените барања
за етаблирање на униформен систем за следење на квалитетот на почвата по EEA и EIONET.
Две основните обврски на БиХ (два ентитета: ФБиХ и РС, и БД) во однос на земјишните ресурси кои
произлегуваат од ратификацијата на UNCCD од секоја земја-членка се бара да поднесат годишни и
/ или двогодишни извештаи за имплементација на UNCCD во БиХ, како и развивање на Акциониот
план (АП UNCCD БиХ) и одржливо управување со земјиштето за борба против деградацијата на
земјиштето / опустинувањето во БиХ.
Индикатори за проценка на ризикот од деградација на почвата
Постојат неколку показатели за проценка на ризикот од деградација на почвата. Тие се опишани
во АП UNCCD БиХ: „Состојба на земјишниот покров“, „Зголемување на нивото на разновидност
на расположливи финансиски средства за борба против опустинувањето / деградацијата на
земјиштето и ублажување на ефектите од сушата“, „Елаборирање на политики и мерки за следење на
опустинувањето / деградацијата на земјиштето и ублажување на ефектите од сушата“, „Достапност
на вода по глава на жител“, „Суша“, „Промена на користењето на земјиштето“, „Нивото на деградација
на земјиштето“, „Земјиште под ОУЗ“, „Лизгање на земјиштето" и „Контаминација“.

B2.4.3. Деградација на почвата
Ерозија
Ридските терени и релативно голема количина на врнежи во БиХ значат дека значителен дел
од територијата на Босна и Херцеговина е изложена на водена ерозија. Овој феномен е најчест
во централните и јужните делови на земјата, каде што годишните врнежи од дожд достигнаа
дури 2.000 mm. Од повеќе од 80% од територијата на БиХ е на падини со повеќе од 13%, ерозија
предизвикана од водата се повеќе станува проблем, особено на површини кои настрадале од
непланирана експлоатација на шумите и целосно обесшумување на теренот. Во северниот дел
на БиХ, хидроморфните почви доминираат на рамни и малку ридести терени. Во овие области,
ризикот од ерозија е многу помал, од гледна точка на потенцијалот на ерозијата, но земјоделското
производство е основа за интензивен развој на ерозивни процесите и појава на површинска ерозија.
Во прилог на ерозијата, не треба да се заборави на ризикот од ветрова ерозија во јужниот дел
на земјата, каде што преовладува плитка почва на варовник / доломит со ретка вегетација каде
ризикот од ветрова ерозија значаен.
Не постојат официјални податоци за БиХ, кога станува збор за областите погодени од ерозија, и
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не постои систем за следење на ерозијата. Тековните податоци се од делумна природа, обично
собрани на ниво на општини преку различни проектни активности.
Картирањето на ерозијата во СР БиХ беше спроведена во 1985 година. Направени беа две копии
на картата на ерозија. За време на војната (1992-1995), и двата примероци беа уништени. Вкупната
просечна годишна количина на продуциран ерозивен материјал на територијата на СР БиХ е
16.518.031 m³, или 323 m³ / km².
Нова карта на ерозија на РС (Анекс II карта 14) е направен во две фази (реструктуирање на картите
на ерозија и иновации на картата на ерозија) во текот на 2011 година.
Стратегија за управување со земјоделско земјиште ФБиХ утврди дека е потребно да се да се
постават најмалку десет мерни станици за ерозија на почвата, како и теоретски методи како USLE
за предвидување на интензитетот на ерозијата во Федерацијата, и потребно е картирање на ерозија
и лизгање на земјиштето.
Промени во земјишниот покров и користењето на земјиштето
БиХ во моментов нема систем на постојано следење на земјиштето. Ова е причината зошто анализата
за загубата на земјиштето (привремено и постојано) се прави со Corine картата на земјишен покров
(2000-2012). Структурата на постојани и повремени загуби на земјиште, 7.386,25 ha или 88,64% се
поврзува со трансфер на земјоделските површини во класата на вештачки површини. Просечната
загуба на земјоделско земјиште (од 2000 до 2006 година) изнесува 1.231 ha годишно. Надолниот
тренд за периодот 2000 - 2012 јасно укажува на промена на користење на земјоделско во вештачки
површини (8.658,45 ha), напуштање на земјоделското земјиште и конверзија во шумски области
(2.329,47 ha), а површината на водата (318,70 ha).
Шумско земјиште исто така се користи за изградба на разни инфраструктурни објекти и трајно или
привремено губење на овој ресурс е многу чест. Анализата покажува дека, од 2000 до 2006 година,
946,42ha шумско земјиште е претворен во групата на вештачки површини, од кои листопадни шуми
зафаќаат 521,97 ha, а просечната годишна загуба на шумско земјиште е 157,74 ha. Најголемите
промени се поврзани со нови површини за екстракција на минерали (435,41 ha или 46,10%), а
дисконтинуирано урбано земјиште (24,35% или 230,47ha), а најмала загуба на 7,11 ha се однесува на
загубата за изградба на површини за спорт и рекреација.
Намалување на органската материја и биодиверзитетот
Наместо на за утврдување на органска материја, содржината на хумус е индикатор на плодноста
на почвата која се користи за подобрување на состојбата според препораките за амелиоративно
ѓубрење на почвата или производство на органска храна во БиХ. Органската материја во почвата е
проценета на 0,5% во повеќето од почвите на РС, како и на почвите во ФБиХ.
Систематско следење на промените во содржината на органски материи во земјиштето во БиХ
досега не е воспоставено. Претпоставка е дека има пад на органска материја, која се уште не може
да се измери на ниво на ентитет, така што овој параметар мора да биде вклучен во мониторингот
на почвата, за да овие податоци бидат достапни во иднина.
Содржината на органски јаглерод во почвата
Систем за анализа на органски јаглерод и мрежата за следење на РС и ФБХ не е воспоставена.
Сепак, според картата на содржина на органски јаглерод во површинскиот слој на почвата во
Европа (Анекс II: Карта 13), од страна на раководството подготвени од страна на ЈРЦ на Европската
комисија, може да се рече дека поголемиот дел од РС и ФБХ спаѓаат во две класи: Класа 2 - 6%
содржина на органски јаглерод во површинскиот слој на почвата и класа 1 - 2% од содржината на
органски јаглерод во површинскиот слој.

114

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

Управување со контаминирани подрачја
Потенцијално најголемите и најчувствителните области се наоѓаат во централниот и североисточниот
дел на БиХ (кантони, Тузла и Зеница), како и во областа на урбани агломерации поради високата
густина на индустрии, како што се рударството, итн. Во БиХ, јагленот се експлоатира на површина
од 18.000 ha, додека областа каде се депонирани отпадни материјали покрива речиси 6.000 ha.
Најголеми рударски области се во општините Тузла, Угљевик, Гачко, Какањ, Станари и Приједор.
Рудници за јаглен во БиХ се: Ланкастер, Ѓурџевик, Какањ, Зеница, Бреза, Била, Крека, Сански
Мост, Ливно, Грачаница, Г. Вакуф / Ускопље, Угљевик и Миљевина, Гацко и Станари. Во моментов
има девет рудници за метали и неметали: Олово, Бужим, Вареш, Јајце, Веовача, Читлук, Посусје,
Широки Бријег и Босанска Крупа.
„Националниот извештај за состојбата на животната средина“, во Босна во 2012 година кажува
дека има повеќе регистрирани депонии (49 во ФБиХ, 41 во РС, 1 во БД) кои биле функционални
во 2010 година. Се проценува дека 1.100 нелегални (диви) депонии биле активни. Иако е познато
негативното влијание на сите форми на загадување врз животната средина и почвата во БиХ,
досега се направени само неколку студии. Сепак, е охрабрувачки тоа што во ФБиХ Федералното
биро за агропедологија воспостави систем за следење на загаденоста на почвата со тешки метали
и органски загадувачи. Покрај тоа, се следи загадувањето со тешки метали и органски загадувачи
во ФБиХ, додека во РС и БД не постојат такви активности, туку само делумни студии.
Нивото на контаминација со нагазни мини и други остатоци од експлозивни материјали е посебен
проблем во БиХ. Треба да се обрне посебно внимание на неексплодираните мини во опсег од два
до пет километри на двете страни од демаркационата линија. Сепак, податоците за бројот на
мини и мински полиња во БиХ не се ниту веродостојни ниту комплетни. Во базата на податоци на
Центарот за деминирање во Босна и Херцеговина (BHMAC) регистрирани се 19.000 мински теренски
реквизити. Се проценува дека тие претставуваат само 50-60% од реалниот број. Според BHMAC,
сегашната области под сомнение дека се минирани е 1.262,82 km2 или 2,5% во однос на вкупната
површина на земјиште: 938,90 km2 во ФБиХ, РС 298,89 km2 и 25,03 km2 во БД. Поради редовните
дневни активности за деминирање, површините контаминирани со копнени мини се намалени.
Сепак, со оглед на големите поплави во мај 2014 година, се проценува дека минските полиња се
претранспортирани, но сè уште нема официјални податоци.

B2.4.4. Институционална организација во однос на управувањето со
почвите, правниот поредок и политиките
Организација на управување со почвите
Постојат две тела одговорни за координирање на прашањата поврзани со животната средина и
почвата (Слика 2.2) во БиХ: (а) Сектор за природни ресурси, енергија и заштита на животната
средина во MOFTER и (б) Одбор за управување со животната средина меѓу ентитетите.
Одговорни институции одговорни за одлучување и имплементација во однос на почвата на ниво на
ентитети се:
•

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на РС,

•

Министерство за земјоделство, водостопанство и шумарство на ФБиХ и

•

Одделение за земјоделство, шумарство и водостопанство БД.

Некои аспекти на заштитата и просторното планирање на земјиштето се под следните институции:
•

Министерство за просторно планирање, градежништво и екологија на РС,

•

Министерство за просторно планирање на ФБиХ,

•

Министерство за заштита на животната средина и туризам на ФБиХ и

•

Одделение за просторно планирање и сопственичко право БД.
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Слика 2.2 Управување со животната средина во БиХ

Правна рамка
Управувањето со почвите се заснова на следниве главни законски акти:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Закон за земјоделско земјиште на РС ("Службен весник на РС" бр. 93 / 06,86 / 07,14 / 10,5 / 12).
Закон за земјоделско земјиште на ФБиХ (Службен весник на ФБиХ, бр. 52/09).
Закон за земјоделско земјиште на БД (Службен весник на РМ, бр. 32/04).
Закон за рударство РС (Службен весник на Република Србија, бр. 107 / 05.75 / 10,59 / 12).
Закон за рударство на ФБиХ (Службен весник на ФБиХ, бр. 26/10).
Закон за просторно планирање и градба на РС ("Службен весник на РС", бр. 55/10).
Закон за просторно планирање и користење на земјиштето на ФБиХ ("Службен весник на
ФБиХ", бр. 2/06).
Закон за просторно планирање и градежништво БД (Службен весник на РМ, бр. 29/08).
Закон за градежно земјиште на РС ("Службен весник на Република Србија", бр. 112/06).
Закон за заштита на животната средина на РС ("Службен весник на РС" бр.71 / 12).
Закон за заштита на животната средина на ФБиХ (Сл. Весник на ФБиХ, бр. 33/03).
Закон за заштита на природата на РС ("Службен весник на РС" бр. 50 / 02,59 / 08,113 / 08).
Закон за заштита на животната средина БД (Службен весник на РМ, бр. 24/04).
Закон за Фондот за заштита на животната средина на Република Македонија (Службен
весник на РС, бр. 51/02, 53/07).
Закон за Фондот за заштита на животната средина на ФБиХ ("Службен весник на ФБиХ"
бр.33 / 03).

Главниот документ за прашања поврзани со почвата е Акциониот план за UNCCD БиХ.
Други релевантни документи и стратегии вклучуваат:
•
•
•
•
•

НЕАП БиХ за периодот 2003 - 2008 година.
Стратегија за намалување на сиромаштијата, усвоена во 2004 година.
Стратегија за развој на земјоделството во РС до 2015 година
Стратешки план за развој на руралните области и земјоделство во РС 2016 - 2020 година.
Среднорочна стратегија за развој на земјоделскиот сектор во ФБиХ 2015 - 2019.
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•
•
•
•
•

Просторен план на РС до 2025 година.
Просторен план на ФБиХ до 2028 година.
Просторен план БД до 2017 година.
Основи за заштита, користење и преструктуирање на земјоделското земјиште во РС како
составен дел на процесот на планирање на користење на земјиштето, 2009.
Стратегија за управување со земјоделското земјиште на ФБиХ во 2011.

Имплементација и апроксимација со регулативите на ЕУ
Во 2005 година, Босна и Херцеговина со своите субјекти, на РС и ФБиХ, потпишаа договор со
Европската комисија (ЕК) меморандум за разбирање за заедничка соработка и поддршка во
развојот на националните системи за мониторинг на животната средина (MoU). Според документот,
има услов дека сите активности во оваа област се вршат во согласност со Директивата бр. 1210/90,
933/1999 и 1641/03 и препораките на EEA и EIONET. Во зависност од изворот на податоци, некои
извештаи се направени, но не постои статистичка конзистентност во доставените податоци.
Досега, Тематската стратегија за заштита на почвата ЕУ и темите што се занимава со неа не
се опфатени со законодавството во Босна. Само два столба на Тематската стратегија на ЕУ за
подигнување на свеста за почвата и истражување, повремено се инкорпорирани во некои стратешки
пристапи. Директивата за нитрати на ЕУ (Директива 91/676 / ЕЕЗ) се споменува во некои правилници
за штетното дејство врз почвите.

B2.5. Преглед на проектите за управување со
шуми / вода / земјиште / природни ресурси во
земјата
Вкупно 11 проекти (средни и големи) во моментов се спроведуваат во државата:
Табела 2.21 Проекти за управување со шумски ресурси во земјата

Реализација на проектот /
завршување на проектот

Наслов на проектот
Тековни проекти
Промовирање на одржлив развој на шумите за поддршка на
одржливиот развој во БиХ - финансиран од IKEA и WWF.

2012 – 2016.

Одржливо управување со шумите и пејзажите - финансирано од GEF. 2014 – 2019.
Заштита на природата и животната средина од шумски пожари - IPA
фондовите финансирани од ЕУ.

2015 – 2017.

Табела 2.22 Проекти за управување со водните ресурси во земјата

Датум на почеток / крај на
имплементација на проектот

Наслов на проектот
Тековни проекти
ABD програма за регионот "Дрина - Тара" - финансирана од ABD
грант шема.
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Проект за управување со сливот на Западен Балкан во Дрина
(WBDRBM) - финансиран од Глобалниот фонд за животна средина
(GEF) и Специјалниот фонд за климатски промени.

2016 – октомври 2020

Проект за развој на наводнувањето (IDP) - финансиран од
Делегацијата на ЕУ во БиХ.

2008 – активен

Олеснување на проценката на BASIN Nexus на реката Дрина.

2016 – активен

Табела 2.23 Управување со земјишните ресурси во земјата

Датум на почеток / крај на
имплементација на проектот

Наслов на проектот
Тековни проекти
Испитување на Користење на земјиште / земјишен покров - LUCAS,
JRC.

2015- активен

Поддршка на развојот на информации за земјоделскиот пазар и
системот за идентификација на земјиштето (LPIS) - Светска Банка.

2016

Поддршка за подготовка на Стратегија за консолидација
на земјиштето и Имплементација на доброволна земјишна
консолидација - пилот-проекти - FAO.

2013 - активен

Проект за одржливо управување со шумите и пејзажите, Светска
Банка.

2014 - 2019

B2.6. Проценка на главните трендови во
недостатоците во управувањето со природните
ресурси
Податоците собрани во првиот и вториот НШИ значително се разликуваат во БиХ. Како земја
богата со шумски ресурси, таа има потенцијал да игра поголема улога во стратегијата за обновливи
природни ресурси. Со цел да се мобилизираат шумските ресурси, неопходно е официјално да се
објават резултатите од втората НШИ. БиХ има многу богата разновидност на шумите и потребно
е внимателно да се вклучи овој аспект во планирањето на стопанисувањето со шумите, со цел
да се задоволи географската разновидност во БиХ. Нискостеблените шуми кои се значително во
приватна сопственост треба да бидат од посебен интерес за да се вратат под капата на генералното
управување со шумите и да се дефинира нивната улога во одржување на биолошката разновидност,
како и производство на биомаса. Недрвните производи се користат како ресурс во БиХ и има голем
потенцијал во одржување на животот во руралните области, иако треба да се подобри маркетингот
на недрвните продукти со цел да имаат подобар пристап до домашните и меѓународните пазари.
Нивото на сложеност во управувањето со управувањето со шумите во моментов не поддржува
адаптивно управување со шумите во руралните средини. Сопствениците на приватни шуми
управуваат со околу 20% од шумите во БиХ, но повеќето ги немаат капацитетите и ресурсите
за соодветно управување со нивните шуми; Покрај тоа, тие не се организирани во здруженија
на сопствениците на приватни шуми. Јавните шумски претпријатија во моментов забележуваат
економските загуби во ФБиХ, но тие играат голема општествена улога како работодавци. Поголемата
профитабилност на јавното шумарство треба да доведе до дополнителни ресурси за рурален
развој. Меѓутоа, шумарската инфраструктура (на пример, шумските патишта) и технологијата за
сеча не се доволни за да се овозможи ефикасно работење во шумарството. При оштетување на
шумите, човечкиот фактор е најизразен. Шумските пожари се побројни и бараат конкретни реакции
за управувањето со пожарите.
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Поради уникатната поставеност на уставниот поредок на БиХ, не постои долгорочна стратегија за
развој на шумите, ниту конзистентна шумарската политика, ни законска рамка за шумарство на
државно ниво. Шумарската политика е децентрализирана и ја формираат ентитетите (РС и ФБиХ)
и округот Брчко. Не постои ниту Закон за шуми во ФБиХ. Постоечките шумски политики (ентитети,
кантони) мора да биде инклузивен процес и одговорните за стопанисување со шумите да разберат
што луѓето очекуваат од шумите, како и капацитетот на пределот и дали може да ги задволи овие
потреби. Борбата против бесправната сеча е една од главните цели на руралниот развој. Ова оди
заедно со борбата против корупцијата, подобра контрола и подигањето на свеста на населението.
Процесот на пристапување во ЕУ е значаен двигател на промените во шумската политика на БиХ.
Новата регулатива на ЕУ за дрво индиректно наметнува сериозни промени во шумарскиот сектор
во БиХ. Формирање на институционалните структури за сертификација и соработка со овој сектор,
неопходно е да се гарантира развој на бизнисот со ЕУ, и во приватниот и јавниот сектор. Приближување
со европските национални стандарди исто така е задолжителен подготвителен чекор за влез во
ЕУ, а со тоа и да се прошири на националните актери. Усогласувањето на производството на семе
и саден материјал со регулативите на ЕУ за репродуктивен материјал и трговија ќе го поддржи
извозот од БиХ во ЕУ.
Недостатокот на знаења за социо-политичките и економските аспекти на управувањето со
природните ресурси е значителен недостаток на шумарските професионалци во БиХ. Важноста
на промени во улогата на шумарскиот сектор во руралниот развој не е адекватно нагласена во
постоечките образовни системи за шумарскиот сектор во БиХ.
Уставниот суд во 2009 година го прогласи за неважечки Законот за шумите од 2002 година во
Федерацијата на БиХ, и од тој момент не постои закон за заштита на шумите на ниво на ФБиХ.
Водната инфраструктура беше сериозно оштетена за време на војната (1992-1995), па дури и пред
тоа, системите за водоснабдување страдаа од недоволно инвестирање и одржување. Значи, иако
се проценува дека 90% од секторот за вода се рехабилитирани на ниво од пред војната, се уште не
е во согласност со меѓународните стандарди. Квалитетот на водата за пиење, генерално, е просече,
а речиси 50% од населението се без пристап до системи за водоснабдување, а квалитетот на
водата е уште под знак прашање (UNECE, 2011).
И покрај воспоставената институционална организација и законодавство, големи загуби на вода се,
за жал, една заедничка карактеристика на многу системи за снабдување со вода (се проценува
дека загубите во снабдувањето со вода се 60%). Заштитени зони на изворите во голем број случаи
не се утврдени. Дури и таму каде што има утврдено зони, мерките обично се применува само во
прва заштитна зона. Мерките предвидени во заштитните зони II и III, во однос на управувањето со
шумите и упатства за земјоделско производство, обично не се спроведуваат.
Испуштањето на нетретирани комунални вода има големо влијание врз квалитетот на површинските
води во повеќето делови на БиХ, а тоа е, исто така, закана за квалитетот на подземните води, кои
се главен извор на вода за пиење. Сепак, најсериозното влијание врз јавното здравје и животната
средина се отпадните води од индустриските објекти и содржат опасни органски соединенија, со
неколку исклучоци, се испуштаат во најблиските водотеци со малку или без прочистување (UNECE,
2011). Ова исто така важи и за истекување на вода што содржи опасни материи од рударството и
преработката на руда. Негативните влијанија врз квалитетот на водата се значајни и без сомнение
овие испуштања можат да претставуваат закана за јавното здравје и за животната средина. Покрај
тоа, оваа ситуација може да се влоши значително кога индустријата ќе закрепне од катастрофалните
ефекти од војната, освен ако не се преземат соодветни мерки.
Инсталациите за заштита од поплави се лошо одржувани, а во текот на војната се оштетени или
уништени насипи, канали и пумпни станици. Некои големи области изложени на поплави генерално
немаат инсталации за заштита од поплави. Сепак, во иднина мора да се очекуваат многу високи
нивоа на водата. Ако нема соодветна заштита од поплави, може да има многу жртви и значителна
материјална штета.
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Во моментов, проблемите со почвата во БиХ не се реални, ниту пак се доделени големи финансиски
средства за справување со деградацијата на почвата. Сепак, во научната заедница, во тек е
независно истражување и одредени пристапи се развиваат во поединечни проекти, главно со
помош на донатори. Не постои интегриран стратешки пристап за изнаоѓање решение за деградација
на почвата. Иако предлогот на АП е финализиран и во очекување на усвојување, националната
стратегија се подготвува со поддршка на донаторски проект финансиран од ФАО. Постоечките
бази на податоци се користат како основа за одредување индикатори, кои се поставени за секоја
категорија, како што се бара од UNCCD.
Понатаму, БиХ има само-проценка на националните капацитети во спроведувањето на
мултилатералните договори за животна средина (NCSA, 2012), кој ги анализира потребите во текот
на имплементацијата на АП.
Во РС, како и во ФБиХ и округот Брчко, развиени се неколку важни стратегии и инструменти на
политиката во однос на почвите. Иако овие стратешки документи се усвоени, сè уште има многу
работа што треба да се направи за да се развие ефикасен и ефективен систем на правила и
репресивни мерки. Сè уште постои вертикална координација и комуникација помеѓу кантоните /
општините и ентитетите, но исто така и недоволната хоризонтална координација меѓу субјектите,
министерствата и општините. Исто така, главен проблем е недостатокот на персонал и финансии за
вршење на задачи и активности на владино ниво. Неопходно е да се усвојат заеднички стратегии
што ќе се спроведува во двата ентитета и да стане дел од идниот интензивен руралнен и економски
развој, кој се очекува за време на подготвителниот период пред БиХ да се приклучи на ЕУ.

B2.7. Заклучоци (статус кво, трендови и
недостатоци во однос на сите три природни
ресурси)
Резултатите од оваа студија ја нагласија потребата за поддршка на одржливо планирање на
управувањето со шумите и ревизија на плановите за управување со шумите на јавните и во
приватните шуми со користење на податоци од новата инвентаризација на шумите. Покрај тоа,
тоа ќе биде потребно да се воспостават нови програми за планирање на управувањето со шумите
во приватните шуми и да се воспостави концепт на заштита од пожар: тоа значи превенција од
пожари (на пример, подигнување на кампањи за управување со горива) и гасење (логистика,
машини, меѓународна соработка). Кога станува збор за шумски производи е потребно за поддршка
на формирање на регионални хоризонтални и вертикални маркетинг платформи на дрво и недрвни
продукти. Воспоставувањето на веб-базиран информативен систем за шумски, водни и почвени
ресурси значително ќе придонесе за подобрување на мултиресорското известување и достапноста
на податоците. Со цел да се стимулираат сопствениците на шуми во ФБиХ, потребно е да се создадат
програми за финансиска и институционална поддршка на приватни здруженија сопственици на
шуми (застапнштво) и кооперативи (технички и маркетинг), како и програми за доделување на
сертификација на шумите во приватна сопственост.
Во однос на биолошката разновидност, потребно е да се продолжи со поддршка на пилот проекти
за идно спроведување на Натура 2000 во управувањето и сопственоста различeн обем, и да се
изгради прототип на финансиски инструменти и развој на концепти и да се испитаат жешки точки
на биолошката разновидност и површини со силно производство на биомаса во нискостеблени
шуми. За да се намали негативното влијание на бесправната сеча, потребно е да се поддржат
институционалните механизми за борба против нелегалната сеча и имплементација на систем за
контрола и заштита од бесправната сеча. Дел од стратешко планирање треба да биде зајакнувањето
на институционалните платформа за развој на стратешка политика за шумарство и поддршка
меѓу двата ентитета во спроведувањето на Националната програма за шумарство и формирање
механизам за координација меѓу образовните институции и претпријатија. Имплементацијата на
интегрирано управување на природните ресурси може да се подобри со постоењето на волјата да
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се поттикне институционална платформа за стратешки менаџмент на шумите, водите и почвите во
ентитетите, и на крај треба да се зајакнат капацитетите за спроведување на стандардите на ЕУ и
информативни кампањи во секторите поврзани со шумарството.
Сегашната институционална рамка за прашања поврзани со водата е децентрализирана, многу
фрагментирана и хетерогена, како на ниво на ентитет, така и на локално ниво. Општо земено, може
да се заклучи дека во БиХ се развива задоволителна законска рамка во областа на управување
со води и се базира на РДВ. Поврзани стратешки документи кои се подготвени со целите утврдени
во сите области на управување со водите (водоснабдување, третман на отпадни води, квалитетот
на водата, итн.) Меѓутоа, при спроведувањето на овие првични акти, се појавија бројни проблеми.
Предмет на секторот за вода, со оглед на важноста на овој ресурс, до одреден степен се
преклопува со други активности, и на тоа треба да се даде посебен приоритет. Ова произлегува
од функционалната природа на инфраструктурата за вода, како и системите кои зависат од
локацијата и просторните прашања неопходни за нивната функционалност и развој. Затоа, со цел
да се исполнат барањата во однос на управувањето со водите на заштитните подрачја, санитарнозаштитни зони и извори на вода за пиење, важно е да се справи со овие аспекти во текот на
просторното планирање. Интензивирањето на меѓусекторската соработка е исто така признаено
и во другите сектори како мерка. На пример, Стратегијата за заштита на животната средина бара
воспоставување на постојано тело за меѓуминистерска соработка. Тоа е затоа што секторите на
соодветни природни ресурси се соочуваат со истиот проблем на недоволно развиените практики
потребни за добро управување. Очигледно, ова е поврзано со недоволна соработка и поседување
на различни информации меѓу овие сектори. Обемот ингеренции на секторот за вода е особено
чувствителен на недостаток на интензивна меѓуинституционална соработка, со оглед на фактот
дека интегрирано управување со водите вклучува социјални, економски и аспектите на животната
средина, што е, соработка со секторите за животна средина, економија, земјоделство и др.
Отсуството на системски мониторинг на почвата и информативен систем за почва / зејиште (SIS) во
БиХ е главниот недостаток во однос на земјишните ресурси. Исто така, недостатокот на унифициран
попис на земјиштето (посебен регистар и легален акт) во комбинација со недостаток на детални
почвени карти и соодветен систем на оценување на земјиште (класификација) доведе до ниско
ниво на планирањето на користењето на земјиштето.
Во БиХ мерките за рехабилитација и ремедиација се дефинирани со закон, но законодавството
често не се применува. Во БиХ има ниски нивоа на свесност за важноста на почвата и земјиштето
за одржлив развој и опстанок на човечката раса во БиХ.
Шумите, исто така, имаат интегрална улога за обезбедување на чиста вода за повеќе користи,
како и за стабилизирање и заштита на почвата од ерозија. Многу од светската вода се обезбедува
преку пошумени сливови и шумите заштитуваат многу акумулации од заполнување со нанос, како и
загадување од разни загадувачи и ги штитат подземните води од загадување. Покрај тоа, и почвата
и водата се главни двигатели на здравјето на шумите и нивниот развој. Сепак, со зголемената
побарувачка за земјоделско и урбано земјиште поради зголемениот број жители и побогат начин
на живот, шумите често се под притисок. Во многу региони притисоците се исклучени под влијание
на климатските промени. Меѓусекторската соработка помеѓу трите под-сектори (почва, вода,
шуми) и други релевантни сектори (земјоделство, екологија, биодиверзитетот ...) е многу слаба без
соработка и синхронизација. Треба да се воведат построги мерки за контрола во спроведувањето
на рехабилитација на шуми, води и почви, од јавните и приватните компании кои имаат еколошки
дозволи (зона околу рудници, индустриски области, итн), и да се обезбеди казни во случај на
неисполнување на обврските на крајот на експлоатацијата.
Ентитетските министерства и окружниот округ Брчко скоро никогаш не соработуваат, што
доведува до несоодветно усвојување на планските документи на државно ниво. На пример, постои
Министерството за земјоделство и водостопанство во ФБиХ и РС. Факт е дека многу малку сектори
соработуваат едни со други; Нема размена на информации и податоци, меѓусебно давање мислења
во изработка на планските документи (на пр. за донесување на планови за управување со шуми
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и усвојување на заштитните зони за водите), иако законот предвидува соработка и размена на
информации. Соработка на сите три нивоа на власт, лица, заедници, невладини организации и
сопствениците на земјиштето и шумите треба да се развиваат во духот на партнерство со цел
подобрување на знаењето и одржливото користење на природата и вредноста на земјиштето, што
е, недостаток на природни водни ресурси во загрозени подрачја.
Бидејќи не постои единствена база на податоци за реализирани проекти (за MOFTER БиХ) кои
ќе бидат достапни за секого, важно е да се создаде база на податоци за да се избегне двојно
финансирање на истите студии, особено во однос на донаторските средства. Во однос на
управувањето со природните ресурси, постојат многу проблеми во спроведувањето на координацијата
помеѓу управувањето со водите и другите природни ресурси. И покрај усвоената добра легислатива
за сите три ресурси (шуми, вода и почва), не постои меѓусекторска соработка, иако законот го
пропишува тоа. Затоа, потребно е да се подобри интегрираното управување со овие ресурси.

B2.8. Препораки за интегрирано управување /
меѓусекторска соработка во управувањето со
шумите, водите и почвените ресурси во
земјата
Потребно е да се промовираат истражувања насочени кон шумите, водите и почвите, како и
подобрување на базата на знаење во овие сектори. Посебно внимание треба да се посвети на
воспоставување методологии за проценка на ризикот и развој на долгорочни сценарија за промена
на користењето на земјиштето.
Аспектите на одржливо користење на водата, шумските ресурси и заштитата на почвата треба да
бидат составен дел на политиката за земјоделство и рурален развој. Акцентот треба да се стави
на прашања како што се намалување на ерозијата, обезбедување и подобрување на вегетациската
покривка, одржување и подобрување на органската материја (без оган) итн. Агроеколошките
планови особено треба да ги поддржат активностите за одржливо шумарство и заштита на почвата.
Ова секогаш може да се комбинира со заштитата на биолошката разновидност.
Би било важно да се поттикнат меѓуинституционални платформи за стратешко управување
со шумите, водата и почвата во субјектите за поддршка на спроведувањето на интегрираното
управување со ресурсите. Развој на заеднички инвестициски стратегии за прашања во сите три
сектори (на пр. Деградација на шумските области, ерозија на почвата и таложење на нанос во водната
инфраструктура) на ниво на ентитет, со цел да даде препораки на државно ниво. Препораките за
интегрирано управување и меѓусекторска соработка во шумите, водите и почвените ресурси се
однесуваат на институционалната рамка и следењето на природните ресурси, овозможувајќи им на
субјектите:
-- Консолидирање на законодавството и негово интегрирање во секторски прописи и политики;
-- Подобрен пристап до информации;
-- Исполнување на обврската за известување (пример: Развивање на Стратегијата за заштита
на земјиштето и Стратегијата за одржливо управување со земјиштето во РС и ФБиХ);
-- Подготовка на Законот за почва (заштита, користење и управување) врз основа на
интегрирана еколошка политика;
-- Воспоставување агенција или институт на ниво на ентитетот кој ќе биде одговорен за
спроведување на политиката за управување и заштита на природните ресурси;
-- Да се развијат долгорочни интегрирани стратегии за погодените области;
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Како и зајакнување на мониторингот на природните ресурси со цел:
-- Да се подигне свеста и учеството на јавноста во важните одлуки врз основа на националните
законски барања и меѓународните инструменти за природни ресурси;
-- Воведување систем на ремедијација, рекултивација со цел да се мелиорира деградираното
земјиште;
-- Ревитализација на "индустриските пустини" кои останаа после користењето на рудниците и
термоелектраните;
-- Зајакнување на капацитетите за спроведување на управување со природните ресурси на
ниво на ентитети, кантони и општини;
-- Поддршка на синергиите во спроведувањето на трите конвенции од Рио: UNCBD, UNFCCC
и UNCCD.

B2.9. Препораки поврзани со продолжување на
активностите за подобрување на управувањето
со природните ресурси во БиХ
-- Да се воспостави сеопфатен информациски систем за почвата (SIS) во РС и ФБиХ и да се
иницира формирање на регионален центар за борба против деградација;
-- Да се поврзуваат научно-истражувачката работа и другите релевантни институции од
ентитетско ниво со локалната заедница преку развој на заеднички предлог-проекти за
решавање на проблемите со деградацијата на земјиштето;
-- Да се спроведе истражување за ефектите од пожарите на квалитетот на водата, воздухот
и почвата во шумите и сливовите, и да развијат опции за обновување и рехабилитација на
екосистемите деградирани од пожари;
-- Да се развие мрежа на истражувачи и истражувачки организации за шуми, почви и води;
-- Спроведување долгорочни истражувања на неколку нивоа на шуми, вода и почвени ресурси
во екосистемите;
-- Интегрирање нови инструменти за поддршка на процесот на донесување одлуки во тековното
управување базирано на наука за планирање, предвидувања и прогноза.
-- Зајакнување на еколошкото образование - планирано, формално и неформално образование
на различни нивоа во различни сектори;
-- Воспоставување и поддршка на национална работна група / форум за дискусија за
координација и соработка во управувањето со природните ресурси (шуми, вода, земјиште).
Водечки работилници и вебинари за едукација на корисниците на нови научни и инструменти
за управување со вода, воздух и земјиште;
-- Да се подигне свеста за важноста на подобрување на управувањето со природните ресурси,
вклучувајќи го и развојот на алатки за подигнување на јавната свест (брошури, документарци,
ТВ спотови) на придобивките добиени со одржливиот развој и мудро користење на природните
ресурси. Партнерства со експерти и организации за образование ќе доведе до развој на
едукативен материјал (брошури, документарци, ТВ спотови) за сите нивоа на образование и
на општата јавност.
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АНЕКС B2.1

Користени податоци

Слика 2.2 Административна организација на БиХ (Извор:
Агенција за статистика БиХ)

Слика 2.3 Дистрибуција на видови на шуми во БиХ (Извор на FAO
2015)

Слика 2.4 Процент на покровност на шумите (а) и односот со областа на приватните шуми (б) во БиХ (Извор: Глик и др., 2010))

127

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

Слика 2.5 Речни сливови во БиХ (Извор: http://www.voders.org/index.php/slivovi)

Слика 2.6 Мрежа за следење на квалитетот на површинските води во сливот на Сава во ФБиХ (Извор: Речен слив на реката Сава)
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Слика 2.7 Мрежа за следење на квалитетот на површинските води во непосредниот басен на Сава во РС (извор: http://www.voders.
org/index.php/slivovi)

Слика 2.8 Мрежа за следење на квалитетот на површинските води во сливот на Сава во БД (Извор: HEIS)
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Слика 2.9 Еколошкиот статус на површинските води во сливот на Сава во ФБиХ (Извор: сливот на реката Сава)

Слика 2.10 Хемиски статус на површинските води во сливот на Сава во ФБиХ (Извор: Агенција за басени на реката Сaва)
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Слика 2.11 Хемиски статус на површинските води во непосредниот басен на реката Сава во РС (Извор: Агенција за река Сава)

Слика 2.12 Еколошкиот статус на површинските води во непосредната сливна површина на реката Сава во РС (извор: http://www.
voders.org/index.php/slivovi))
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Слика 2.13 Почвена карта на БиХ

Слика 2.14 Содржина на содржината на органски јаглерод во нивото на почвата во Европа (Извор: JRC)
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Слика 2.15 Карта на ерозија на почвата на Република Српска (Извор: Агенција за водостопанство на РС, Зоран Лазиќ)
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ПОГЛАВЈЕ B3

Преглед на управувањето со
природните ресурси во Косово*
Ќазим Кукалај8, Абдула Нисори9

B3.1. Вовед: Општи информации за Косово*
Косово* зазема централна географска положба на Балканскиот полуостров. Се наоѓа помеѓу 41°
50' 58" 50'58 "и 43° 51' 42" северна географска ширина и 20° 01' 30" и 21° 48' 02" источна должина.
Косово* има вкупна површина од 10.908 km², со 1.739.825 жители (жители), што ја прави една од
најгусто населените земји, со просечна густина на населеност од 192 жители на km2 (Извор: Агенција
за статистика на Косово* - САК). Косово* се граничи со Албанија (на југозапад), Македонија (на
југоисток), Србија (на исток, север и североисток) и Црна Гора (на запад). (Слика 3.1)

Слика 3.1 Географска позиција на Косово*

Косово* е организирано во 38 општини. Првичните реформи се спроведени за да се воспостави
функционална пазарна економија, но слаботослабата владеење на правото, тековната неформална
економија и неразвиената политичка рамка продолжуваат да го влошуваат социо-економскиот раст.
Растот во 2015 година достигна 3,6% и се проценува дека ќе остане на исто ниво во 2016 година.
Косово* останува една од најсиромашните земји во Европа, со бруто домашен производ по глава
на жител од околу 3.196 €, со околу 30% од населението што живее под границата сиромаштијата,
а околу осум од нив живеат во екстремна сиромаштија. И покрај значителниот напредок постигнат
во последниве години како резултат на бројни иницијативи и подобрувања, штети и деградација
на природните ресурси (шумите, земјоделското и шумското земјиште, водните ресурси, флората и
фауната), продолжуваат. Во исто време, Косово* е во процес на потпишување неколку меѓународни
договори за шуми, води и заштита на животната средина, што ќе има влијание врз одржливото
управување со природните ресурси.
Водните ресурси се многу значајна гранка важенза економскиот развој и јавното здравје во секоја
земја. Косово* нема доволно водни ресурси, што во иднина може да биде ограничувачки фактор
* Ова назначување не е во спротивност со позициите за статусот и е во согласност со резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на
8
ОН и Мислењето на МСП за косовската декларација за независност. Во понатамошниот текст "Косово*”.
9
AFA Consulting Company, Решение за природни ресурси, Косово*
* Регионален центар за животна средина, РЕЦ, Косово*
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за нејзиниот економски и социјален развој. Се проценува дека Косово* има само 1.600 m³/вода/
годишно по глава на жител. Водните ресурси во Косово* главно се потпираат на врнежите. Во
Косово*, здравјето на луѓето и потребите за задоволување во оваа врска се загрозени од слабиот
квалитет на водата за пиење или од недостатокот на чиста вода за пиење. Индустрискиот развој,
урбанизацијата и интензивното земјоделство се само некои од факторите кои влијаат и доведоа до
загадување на водата. И покрај континуираните напори, неконтролираното користење на ресурсите
и оштетувањето на речните корита сè уште се некои од најраспространетите форми на деградација
на водните ресурси.

B3.2. Проценка на шумскиот сектор
B3.2.1. Шумски ресурси и управување
Во текот на 2012/2013 година беше извршена инвентаризација на шумитешуми во Косово*. Некои
генерални информации како резултат на овој процес може да се сумираат на следниот начин: Вкупната
површина под шуми во Косово* изнесува 481.000 hа или околу 44% од вкупната површина (види
Табела 3.1). Покривајки одна 44% од вкупната територија на Косово* и влијаејки врз климатските
и геолошките услови, шумите во иднина може да придонесат кон националниот БДП во износ од
4% - 8%, во споредба со сегашниот придонес од 2,5% - 3,5%. Според сегашната национална шумска
инвентаризација, 40% од државните шуми и 29% од шумите во приватна сопственост во Косово* се
предмет на неконтролирани активности или бесправната сеча. Големи количини на шумски остатоци
често остануваат во шумата како последица на сечите, кои потоа водат губиток на растителни
влакна, штети предизвикани од инсекти, како и зголемување на ризикот од шумски пожари. Се
проценува дека површината под шуми и шумското земјиште се околу 0,28 хектари по глава на
жител, што е под просекот во Европа. Пресметано е дека голи шумски површини се од 20.000 до
30.000 hа. Шумската структура е доминирана од листопадни шуми, што претставува околу 93%, во
која во голема мера доминираатдоминира буката и дабот. Повеќе од половина од шумитешумата се
сметаат за едновозрасни шуми. Иглолисните шуми покриваат 7% од вкупната површина и главно
доминирана сребренатасребрена ела (Abies alba), и околу 3% ги вклучува сите други видови на
листопадно-листопаднииглолисни видови (обична смрека, бор и други брзо растечки иглолисни
дрва). Инвентарот покажува дека вкупната дрвна маса изнесува вкупни 40,51 милиони m³, од
кои обемот на високостеблени шуми е 21,01 милиони m³, додека обемот на нискостеблени шуми
изнесувашум 19,5 милиони m³.
Шумско подрачје според режимот на управување и заштита
Табела 3.1 Површина на шумските површини согласно режимот на управување (економски и неекономски шуми) и заштитен режим
Извор: Национален инвентар на шумите на Косово* 2012, Приштина.

Форма на вегетација

Достапна површина
Економски
шуми

Неекономски
шуми

Заштитни
шуми

Шуми со
специјална
намена

ha

ha

ha

ha

Заштитни
шуми

Вкупно

ha

ha

1. Високи шуми

23.600

/

49.400

/

73.000

73.000

2. Згуснати шуми

396.000

/

4.200

/

400.200

400.200

3. Мешани шуми

1.800

/

6.000

/

7.800

7.800

Сите шуми (1 + 2 + 3)

421.400

481.000

481.000

59.600

4. Грмушки

7.000

7.000

7.000

5. Неплодни

21.540

21.540

21.540

4+5 Грмушки + неплодни

28.540

28.540

28.540
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5. Други шумски
површини

42.003

FAO шуми (1 + 2 + 3 + 4
+ 5)

463.403

28.540

59.600

6. Сите шуми и шумско
земјиште

463.403

28.540

59.600

/

42.003

42.003

551.543

551.543

551.543

551.543

Во Косово* две шумски инвентаризации се направени во релативно краток период (во текот на
2002/03 и во текот на 2012/13 година). Сепак, овие два инвентари не даваат класификација на
шумите кои имаат функција на заштитни шуми и класификација согласно управување со истите.
Ова значи дека во моментов не постои расположлива класификација според целта и функциите.
Растечки фонд, зголемувањето на сечањето и на јаглерод фонд
Како што може да се види во Табелата 3.2, годишните сечи се многу мали, особено кај државните
шуми. Законските сечи изнесуваат околу 14% од годишните потреби на косовското население* за
огревно дрво, оставајќи голем пазар за нелегално шумско сечење. Околу 95% од шумското дрво се
користи како дрво за огревно дрво, дрво за готвење и други семејни потреби.
Табела 3.2 Шумски фонд, прираст, сеча и содржина на јаглерод, Извор: Инвентар на шуми на Косово* 2012/13 и Стратегија за заштита
на климата во Косовскиот шумарски сектор, 2012.

Типови на
шуми

Државна сопственост
000 m3

Приватна сопственост

m3/ha

000 m3

Вкупно
000 m3

m3/ha

m3/ha

Шумски фонд
Високостеблести
8.731,1
шуми

174,2

2.188,8

152,0

10.919,9

144,0

Нискостеблести
шуми

17.910,0

75,0

11.315,2

68,0

29.225,2

72,0

Вкупно

26.641,1

40.145,1

83,3

13.504,0
Вкупно зголемување на годишен волумен

Високостеблести
190,34
шуми

3,1

54,72

3,8

245,06

3,2

Нискостеблести
шуми

764,16

3,2

615,68

3,7

1.379,84

3,4

Вкупно

954,5

670,44

1.624,90

Просечна годишна сеча
Високостеблести
1,033
шуми

29,15

/

/

1.033

29,15

Нискостеблести
шуми

28,639

29,015

169,715

21,015

198,354

22,56

Вкупно

29,672

169,715

21,015

199,388

22,68

/

6.142.173

јаглероден фонд (t CO2)
Вкупно

/

/

/

/

Билансот на јаглерод во шумарството, tCO2 eq., се процени во текот на подготовката на стратегија
за климатските заштита во шумарскиот сектор во Косово* од 2012 година. Почетната вредност за
оценување (2003) (конзервативна проценка) беше со негативен тренд од - 645.000 t CO2 eq , додека
трендот 2003-2012та исто така е негативен и изнесува (минус) -1.049.000 до (минус) -1.140.000 tCO2.
Негативните вредности значат дека има нето емисии од шумата. Со други зборови, шумите не
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се резерва на јаглерод. Националната инвентаризација на шумите (НШИ (2013) проценува дека
резервите на јаглерод (над и под земјата) изнесува 88.717 tCO2 eq.
Видови на шуми и сопственост според режимот на управување
Низините во Косово* се целосно покриени со листопадни шуми со ниско крошна. Високите
листопадни шуми се главно дистрибуирани во планински и ридски области делумно и зимзелени
шуми покриваат планински региони на големите масиви (Проклетие, Шар Планина и Мокра Гора).
Листопадните шуми се состојат главно од даб и бука, додека зимзелените шуми се состоини од
сребрена ела, смрча, бел и црн бор како и балканскиот бор. (Анекс 2).
Табела 3.3 Видови на сопственост по категории, Извор: Национален инвентар на шумите на Косово* 2012, Приштина, 2013
(пресметани и модифицирани податоци).

Категории на шуми

Јавни
шуми

Приватни
шуми

Вкупно

%

%

%

1. Висока зимзелена шума (сребрена ела, европска смрча, бел бор,
6,3
балкански бор и црн бор).

0,7

7,0

2. Висока листопадна шума и мешани зимзелени и листопадни
шуми (букова шума, дабова шума, бука, ела и смрча).

6,0

2,0

8,0

3. Згусната Листопадна шума (даб, бука и други листопадни шуми).

44,5

35,0

79,5

4) Мешана шума (Висока и згусната шума од даб, бука и бреза.

1,4

0,12

1,52

5) Деградирани широколисни шуми..

3,2

0,80

4,0

Вкупно

61,4

38,6

100,0

Како што е прикажано во Табела 3.4, 61,3% од сите шуми се во државна сопственост и 38,7% се
приватни. Во Косово* не постои категорија на комунални шуми. Најголем број на шуми во јавна и
приватна сопственост се густи шуми (44,4% во јавност и 35% во приватна сопственост). Високите
шуми сочинуваат многу помал дел од вкупната шумска површина (12,3% во државна сопственост и
0,7% во приватна сопственост).
Табела 3.4 Видови на сопственост по категории на шуми, Извор: Национален инвентар на шумите на Косово* 2012, Приштина, 2013
(пресметани и модифицирани податоци).

Јавни шуми

Категории на шуми

ha

Приватни шуми
%

ha

%

Високостеблести шуми

59.400,0

12,3

13.600,0

2,7

Нискостеблести шуми

214.045,0

44,4

168.350,0

35,0

Мешани

6.734,0

1,4

577,2

0,12

Деградирани шуми

15.392,0

3,2

3.848,0

0,8

Вкупно:

295.571,0

61,3

186.375,2

38,7

зимзелени

30.168,3

6,3

3.501,7

0,7

листопадни

265.402,7

55,2

182.873,3

38,0.

Вкупно:

295,571.0

61,3

186.875,0

38,7

Реформата на јавниот шумарски сектор е започната уште во 2000 година. УНМИК во институциите
на Косово* поставиле серија на административни насоки и прописи кои систематски ги пренесува
надлежностите на претпријатијата во општествена сопственост (ДП) во областа на шумарството во
новата Агенција за шуми на Косово*. Новиот Закон за шуми на Косово* од 2003 година дополнително
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го потврди новиот систем на јавно стопанисување со шумите. ДП смета дека изгубиле многу поради
создавањето на Косовската агенција за шуми (КАШ), која во пракса ги лиши од сите надлежности
што ги имале претходно. ДП ги изгубија не само нивните шумски имоти, туку и правото слободно
да вршат дејност во јавните шуми. (Извештај за нацрт-стратегијата - Реформа на социјалните
претпријатија во шумарството во Косово*). Руралните заедници се составен дел на општините
и се физички блиску до шумите. Неповолната состојба се влошува со фактот дека во повеќето
домаќинства се користи дрво како гориво и дека цената на дрво е многу висока (25 до 40 евра / m³
волумен композитни дрво) согласно локалните стандарди.

B3.2.2. Шумите како поддршка на руралните заедници
Јавни шуми и јавни шумски претпријатија
Според Законот за шуми на Косово*, постојат регулирани постапки за сечење и транспорт на дрво.
Покрај тоа, законодавството во областа на шумарството предвидува правила за издавање на
дозволи за сечење, означување дрва за сечење, постапки за продажба на дрво и ограничувања
во транспортот на дрва. Користејќи се со оваа законско право и можност, шумските активности
како што се сечење на дрва за огрев или за техничка обработка, транспорт, пошумување и други
дејности и активности во областа на шумарството може да се направи само од регистрирани
приватноти претприја за шумарство и преработка на дрво како и други групи или поединци вклучени
во економските активности во шумарството. Ова значи дека во Косово* нема јавни комунални
претпријатија, ниту пак постојат јавни претпријатија за преработка на дрво.
Статус на приватните сопственици на шуми и на здруженијата на сопствениците на шуми
Процентот на приватни шуми во Косово* изнесува околу 40% од вкупното шумско земјиште во
сопственост на околу 40.000 сопственици на приватни шуми. Просечната големина на секој имот
е 1,5 hа, фрагментирана на 2,4 парцели. Со оглед на оваа многу фрагментирана сопственичка
структура, можностите за ефикасно управување со земјиштето се сериозно ограничени. Во текот
на изминатите години, се очекуваше да се организираат сопственици на приватни шуми и рурални
заедници. Во многу општини тие основаа свои здруженија на локални сопственици на семејни
шуми. Како резултат на тоа, во моментов во Косово*, на национално ниво, постојат 18 локални
здруженија обединети под еден чадор здружение наречено (NAPFO) Национална асоцијација на
сопственици на приватни шуми. Има вкупно 4.300 членови. Известената кумулативна површина
на шуми на здруженија кои се членови на здружението на чадор е 53.500 хектари. Приходите и
приходите од шумарството не се евидентирани или пријавени. Со цел да се подобри активноста и
функционалноста на здружението, направени на среден и долгорочна стратегија за Националната
асоцијација на сопственици на приватни шуми, да се смета и се разгледуваат со цел да бидат
одобрени.
Сопственичка структура на шумското земјиште
Поголемиот дел од персоналот одговорен за управување со шумите и шумското земјиште, како и за
контрола и следење на управувањето со јавните и приватните шуми во надлежност на државните
органи (на Kосовската Агенција за шумарство - KAШ и Одделот за шумарство - ОзШ). Како што е
прикажано во Табела 3.7, бројот на технички кадар (шумарски инженери и шумските техничари)
е многу ограничен. Ситуацијата е алармантна, исто така, на општинско ниво, каде што речиси
и да нема експерти во областа на шумарството со високо образование. Треба да се напомене
дека постојниот број на професионален и технички персонал во шумарството не присуствува на
редовните курсеви за обука бидејки Косово* нема центар за обука. Постои значителен недостаток
на знаење и искуство на вработените во шумарството и дрвната индустрија во областа, вклучувајќи
и високи извршни директори на претпријатијата ангажирани во сечење и преработка на дрво. Оваа
ситуација сериозно влијае на значењето на секторот за шумарство и преработка на дрво. Вкупниот
број на вработени во Секторот за шумарство и централната власт и општините во 2016 година беше
341 (види Табела 3.5), додека според добиените документи ,, студија шумарскиот сектор на Косово*
'' од 2013 година спроведена од SIPU International AB, тоа е пресметано дека бројот на вработени во
производството на дрво изнесува околу 10.000; во обработка на дрво 14.000; во производството на
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шумски производи од не-дрво 5.000; и во други области 1.500. Вкупно 20.500 вработени. Податоците
кои се однесуваат на вкупниот број на 20.500 вработени не се совпаѓаат со статистичките податоци
се прикажани во Табела 3.6. Број на 10.000 вработени кои се вклучени во производство на дрво се
пресметува врз основа на регистрирана и нерегистрирана (нелегална) годишна сеча.
Табела 3.5 Вработени во шумарскиот сектор според степенот на образование (KFA -OzŠ и општини), Извор: Косовска агенција за шуми
(ревидирани податоци), 2016 година.

Квалификувани
и високо
квалификувани
работници

Шумски
инженери

Шумски
техничари

Административни и
други работници

Вкупно

34

38

41

39

152

Шумски чувари

189

Вкупно

341

Вработување во шумарството и дрвниот сектор
Секторот за обработка на дрво во Косово* во голема мера го заснова своето производство на
домашните и на увезените суровини и на полупроизводи. Дрвната индустрија опфаќа околу 1.400
компании, од кои околу 120 се класифицирани како средни претпријатија и чија основна дејност е
производство на исечено дрво, прозорци, врати, мебел и др. Вкупниот број на вработени, како што
е споменато погоре, изнесува околу 14.000. Како што е прикажано во следната табела (Табела 8),
најголем број на работници се вработени во производството на мебел. Слично на тоа, во секторот
шумарство и во секторот дрво, недостасува квалификуван и обучен персонал. За околу 70% од
вработените, највисоко ниво на образование е средно училиште. Исто така, 11% од вработените
биле пријавени со завршено високо образование, додека испитаниците во истражувањето тврдат
дека само 1% од нивните вработени имале стручно образование, додека 14% имаат основно
образование.
Табела 3.6 Број на вработени во шумарството и дрвната индустрија, Извор: Агенција за статистика на Косово* (KAS), Приштина 2016
година

NACE рев2
Категорија

Опис (NACE REv2)

02

Шумарство и сеча

16

2011

2013

2014

2015

48

45

24

68

Преработка на дрво и производи од дрво
803
и плута

849

916

987

1.178

17

Производство
продикти

134

157

211

250

300

31

Производство на мебел

1.264

1.428

1.516

1.559

1.747

2.293

2.482

2.688

2.820

3.293

на

92

2012

хартија

и

хартиени

Вкупно

B3.2.3. Поттикнување на конкурентноста во шумарскиот сектор и
синџирите со додадена вредност
Структура на приходите и приходите на државните шумски претпријатија
Анализата на висината и структурата на приходите генерирани во шумарскиот сектор покажува
дека главните приходи доаѓаат од обезбедување на шумско земјиште под закуп, а потоа оди
на приходите од продажба на постојани дрвја (вредност на дрво за трупецот) и собирањето на
давачките за технички и консултантски услуги за сопственици на приватни шуми. Приходите од
продажба на стоечки дрвја се далеку под оптимумот како резултат на многу ограничена дрвна
маса што законски се сече и се собрани во јавните шуми (види Табела 3.7). Резултатите добиени од
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различни студии и проекти во Косово* покажаа дека износот на нерегистрираната собрана дрвна
маса е многу поголема од пресечената количина дрво кое законски се сечат. И покрај значителното
зголемување во текот на изминатите години, владините приходи од активностите за шумарство
спроведени од страна на KFA се сè уште пониски од расходите како што е прикажано подолу.
Табела 3.7 Структура на заработувачката и приходот (Косовска агенција за шумите * и Одделот за шумарство, Извор: Косовска
агенција за шуми (изменети податоци), 2016, Приштина.

2013

2014

2015

EUR
Вкупно Приходи

1.222.037,00

1.239.319,00

1,534,173.00

Приход од продажбата на дрва (Вредност на стоечко
дрво)

219.022,00

344.224,00

415.210,00

Надоместоци за професионални услуги во приватни
шуми

334.199,00

280.470,00

317.219,00

Други административни такси и услуги

НП

29.421,00

32.333,00

Надоместоци за наплата од конфискувано дрво

8.439,00

6.907,00

8.439,00

Надоместоци за изнајмување на шумско земјиште

560.377,0

560.377,00

747.092,00

Надоместоци за издавање на лиценци за извршители
на професионални дејности во шумите и други услуги
што ги обезбедува ОзШ

НП

17.920,00

13.880,00

Вкупни трошоци

НП

1.508.300,00

1.996.376,00

Бруто добивка / загуба

НП

-268.981,00

-462.203,00

Јавно и меѓународно финансирање и инвестиции
Во април 2012 година, косовската влада* усвои среднорочна (тригодишна) буџетска рамка за буџетот
за периодот 2013-2015, детално прикажан по агенции и сектори. Приоритети за периодот 2013 2015 година беа одржлив економски, социјален и институционален развој. Како што е наведено во
Рамката на расходите на Владата на Косово*, со цел да ја исполни својата мисија на среден рок,
MAFRD планира да постигне 5 цели, меѓу кои и ревитализација на шумарскиот сектор. За таа цел,
Владата на Косово* одвои 900.000 евра годишно за шумарство, од кои 350.000 евра се наменети за
пошумување на шумските површини и 550.000 евра за развој на планови за управување. За 2015
година, сепак, овој износ е намален на 700.000,00 евра. Како што е прикажано во табелата подолу
(Табела 10), просечните јавни инвестиции во шумарскиот сектор за периодот 2013 - 2015 година
изнесуваат 942.443,62 евра. Земјите и меѓународните организации кои го финансираа шумарскиот
сектор беа: Финска, Шведска, Норвешка, FAO, ЕУ-Твининг, CNVP Холандија, земјите на ЕУ, GIZ, САД
и други земји. Во периодот 2010-2015 година, шумарскиот сектор доби меѓународна финансиска
поддршка во износ од 9.799.778 евра.
Табела 3.8 Јавни и меѓународни инвестиции / финансирање, Извор: Извештај за напредокот на MAFRD / FAO за секторот за шумарство
2014/2015.

Јавно финансирање во ЕУР (€)
Година
2013

2014

2015

Вкупно

Пошумување на голо земјиште

550.000

450.000,00

450.000,00

1.450.000,00

Развој на планови за управување

300.000

250.000,00

250.000,00

800.000,00

Инфраструктура за сеча**
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Набавка на теренски возила

50.000

Пред-индустриски скрининг на Каш-СИДА
Вкупно

900.000,00

700.000,00

200.000,00

250.000,00

327.330,86

327.330,86

1.227.330,86

2.827.330,86

Интернационално финансирање (во шумарски проекти)
активност

Извор

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

Вкупно/EUR

активност

Година

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010-2015

Развивање на
капацитети

FIN KPEP
CNVP EUT

40.313

87.240

219.493

200.000

30.000

20.000

597.046

Управување со
плантажите

FIN Твининг
ЕУ

582.614

217.850

72.357

557.000

93.866

103.015

1.626.702

Следење на здравјето
на шумите

FAO FIN

30.000

150.000

50.000

20.000

250.000

Заштита на млади шуми

FAO FIN
CNVP SIDA

2.000

414.000

40.000

455.000

1.000.125 1.913.625

29.350

1.150

30.500

37.819

22.125

59.944
117.388

2.500

Стручно образование
во шумарството
Стручен тренинг во
шумарството

LUX Devil

Високо образование ѕа
шумарство

CNVP

33.130

48.799

35.459

Подигнување на свеста

KPEP FAQ
CNVP

7.099

49.425

36.875

Развој на капацитети

CNVP

36.500

17.965

14.220

68.685

Акциони планови за
биодиверзитет

EU Twining

5.240

60.975

35.650

101.865

Изработка на
законодавство

CNVP GIZ

3.000

1.500

1.500

6.000

Изготвување на
законодавството за
Шумски производи кои
не се од дрво

GIZ

14.720

111.245

45.345

31.885

97.430

71.175

200.490

23.830

34.435

582.65

34.490

75.770

120.934

325.000

325.000

Поддршка за здру. на
CNVP
сопствениците на шуми.
Обука за
претприемништво
Производство на
биоенергија

10.674

Инвентар на шуми

NFG

Планирање на
Шумското управување

MAFRD CNVP

Оперативно планирање
Намалување на
бесправната сеча

KPEP

677.008

569.216

281.690

2.000

2.000

1.000

42.739

41.983

Подобри практики за
сеча

100.000

100.000

449.740

60000

100000

181.243

30.000

100.000

174.879

283.399

471.310

2.333.776
5.000
84.722

22.350

22.100

44.450

Спроведување на
акцискиот план

FAQ FIN

17.840

83.500

74.260

50.000

30.000

30.000

285.600

Институционална и
техничка поддршка

FAQ FIN CNV
KPEP EU

54.108

216.922

41.4047

50.000

50.000

30.000

815.077

1.561.370

1.755.889

2.227.651

1.696.740

1.050.109

1.508.019

9.799.778

ВКУПНО:
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Шумски производи и услуги
Недрвните шумски производи (НДШП) се дел од поголем потсектор (хортикултура). Се проценува
дека учеството на НДШП во секторот за агробизнис моментално е помалку од 10%. Се проценува
дека вкупната пазарна вредност на несуштинските производи во евра е близу до 10 милиони
евра годишно, што дава голема додадена вредност за производство на полупроизводи и услуги
за собирање и агрегација. Пријавени се 13 различни компании кои се активни во овој сектор во
Косово*, со годишен обрт од 50.000 до 2.500.000 евра. Повеќето од овие компании всушност
продаваат помалку од 100 тони годишно, додека само неколку водечки компании тргуваат со над
200 тони печурки и други производи од НДШП годишно, од кои секоја генерира годишен обрт од над
1.000.000,00 евра.
Придонес на секторот за шумарство во БДП
Во моментов нема официјални податоци за додадената вредност во шумарскиот сектор во Косово*.
Сепак, се проценува дека во иднина шумарскиот сектор би можел да постигне 4 - 8% од БДП,
со оглед на поволните услови. Во 2009 година, беше проценето дека процентот на шумарскиот
сектор во БДП е околу 2,5% - 3,5% (РЕЦ, 2009). Се претпоставува дека активностите во областа на
шумарството би можеле да генерираат додадена вредност од 20-40 милиони евра годишно.
Трговски биланс
Како што е наведено во Табела 3.9, увозот е многу поголем од извозот за сите производи од дрво.
Нема податоци за количината, ниту за монетарната вредност на увезените и извезените дрвени
производи (дрва) или други производи од дрво, поради класификацијата на сите дрвени асортименти,
вклучително и јаглен, не се достапни. Во некои случаи е тешко да се дешифрираат царинските
податоци, бидејќи шумските производи се изразени во различни единици на мерење, како што
се тони, килограми, вкупен волумен, цврст волумен и други единици. Во однос на количината и
вредноста на огревно дрво, некои истражувања покажуваат дека годишниот увоз на примарни
производи од дрво (дрва) во Косово* изнесува околу 221.782 m³, регистрирани се само околу 2.937
m³ огревно дрво. Табелата 3.9 исто така јасно покажува дека увозот на дрво и производи од дрво
постепено се зголемува во периодот 2013-2015.
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Табела 3.9 Цена на продажба и промет на дрво и производи од дрво, Извор: Агенција за статистика на Косово*, Приштина 2016 година.

2.462.719,3
1.515.696,1

1.558.077,6

2.952.960,5

23.005.977,3

52.353.664,9

1.794.636,3

4.024.741,5

26.086.104,9

8.012.196,0

286.549.772,9

149.765.268,8

25.815.987,3

8.911.472,9

908.316,0

8.495.817,2
14.466.652,0

45.529.916,4

1.058.881,8

62.281.970,3
226.665,1

€

134.636.618,6

34.902.968,5

233.033.661,4
262.557,0

Kg

21.759,0

30.247.577,2

2.719.129,9
1.560.567,0

€

226.644.146,0

779.539,4

9.159.880,1
14.400.315,0

Kg

1.911.860,9

967.832,2

54.930.268,8
80.610,7

€

5.536.798,7

34.095.822,7

196.732.086,1
68.599,1

Kg

1.008.424,5

29.821.701,8

2.133.524,7
800.998,6

9.329.977,6

€

Извоз

23.773.197,4

690.414,5

282.079,5

Kg

Увоз

46.221.400,6

ВКУПНО:

€

Извоз

131.372.403,7

94: ПОГЛАВЈЕ 94 - Мебел; постелнина,
душеци, држачи за душеци, перници и
слични полнети производи; светилки и други
осветлени тела, кои не се на друго место
специфицирани или вклучени; осветлени
знаци, осветлени плочи за имиња и слично;
префабрикувани згради.

27.973.594,4

ПОГЛАВЈЕ 48 - Хартија и картон. Производи
од хартија, пулпа, хартија или картон.

Увоз

21.940.087,3

ПОГЛАВЈЕ 47 - Целулозна маса од дрво
или други влакнести целулозни материјали,
хартија и картон (отпадоци и остатоци) за
репроцесирање.

Kg

2015.

233.388.941,7

ГЛАВА 44 - Дрво и производи од дрво, јаглен..

€

9.608.620,01

Kg

3.826.175,3

Количина

Извоз

52.608.138,9

Увоз

237.973,4

Стока / Индикатори

2014.

32.304.890,8

2013.

183.193.180,5

Година

Нелегална сеча
Врз основа на Инвентарот на шумите спроведен во 2003 и 2012 година, само 70.000 m3 се собираат
секоја година во согласност со прописите на Косово*, додека повеќе од 90% од годишната сеча не
е спроведена во согласност со прописите (Инвентар за шумите на Косово* 2012/2013). Во истиот
документ се наведува дека незаконска сеча е идентификувана како проблем во 40% од јавното
шумско земјиште и 29% од приватното шумско земјиште. Оштетувањето на шумите е главно
предизвикано од биотски (човечки) фактор, преку нелегални активности. Населението продолжува
да наоѓа нелегални начини да обезбеди извори на гориво и извори на финансирање преку трговија
со дрва. Шумското земјиште на пониска надморска височина е привлечно за нелегална сеча поради
ниски трошоци и полесен пристап. Постојат два главни фактори за нелегалната сеча:
-- Незаконито сечење дрва за огревно дрво поради лични профити / лични потреби во приватни
и јавни шуми, и;
-- Незаконито сечење на дрва од јавни шуми за организиран криминал.
Главните видови на бесправна сеча во Косово*
-- Сечење дрва без дозвола од јавните шуми.
-- Сечење на дрвјата во заштитени подрачја, како што се националните паркови.
-- Лажна декларација за потекло на дрво.
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-- Лажна изјава во врска со обемот на сечени дрва.
-- Незаконита сеча на дрвјата во приватни шуми итн. (REC - Незаконски активности за сечење
дрва во Косово* (UNSCR 1244/1999), Приштина, 2009.
МЗСПР поддржано од донаторски организации, ја разви "Националната програма за здравје на
шумите 2016-2025". Националниот план за акција против нелегална сеча е подготвен и одобрен
во 2012 година. Целосната имплементација е во тек. Исто така се пријавени сериозни случаи на
кривични дела на насилство во шумите (МЗСПР - Извештај за напредокот во шумарскиот сектор
2014 - 2015).

B3.2.4. Заштита на шумите и подобрување на екосистемските услуги
Здравје и штета на шумите
Националната програма за здравје на шумите 2016-2025 беше финализирана во 2015 година.
Програмата беше поддржана од FAO, вклучително и тренинг сесија за добри практики за
зачувување на здравјето на шумите и имплементација на меѓународни фитосанитарни стандарди
во шумарството. Шумарскиот инвентар на Косово* исто така содржи податоци за главните причини
за штетноста на здравјето на шумите и заклучи дека 13,1% од зимзелени дрвја (784.000 m3) и 14,7%
(5.058.000 m³) од листопадните дрва се класифицирани како оштетени дрва (Слика 3.2).
Вкупно, 14,5% од шумскиот фонд е под влијание на штети, додека 85,57% од шумскиот фонд (34,665
милиони m³) не е оштетен. Со оглед на големата површина на различни шуми, се очекува одредено
ниво на супресија. Се очекува дека значителен дел од оштетените дрвја на крајот ќе ја повратат
својата виталност.

Слика 3.2 Оштетување на шумскиот фонд и причините за штети (во 1.000 м3) (Извор: Косовски инвентар на шумите * 2012/2013)

Зачувување на управувањето со биодиверзитетот
Косово* изобилува со различни видови растенија со оглед на релативно малата површина на
територијата. Резултатите од собирањето и истражувањето покажаа дека 13 видови растенија
растат само во Косово*, а околу 200 видови, исто така, растат и низ целиот Балкан. Таквата
разновидност се должи на сложените физички фактори, вклучувајќи го и видот на почвата и
климата што создаваат разновидност на живеалишта и услови за раст на растенијата. Во Косово*
околу 24 видови растенија се погодени како резултат на човековата активност. Поволните услови
за растителни видови во Косово* укажуваат на високо ниво на разновидност на животни на оваа
релативно мала површина на територијата. Во Косово, има околу 46 видови цицачи, од кои повеќето
имаат регионално и глобално значење. Некои видови водотеци се губат поради уништувањето на
мочуриштата, загадувањето и деградацијата на реките. Процесот на воспоставување на мрежа
области на Натура 2000 во Косово* не е почнат, сепак, создадена е правна рамка која е богата со
практични политики за поддршка на формирање на такви области. Косово* има два национални
паркови кои се назначени од страна на Собранието на Косово*. Н.П. ,,Шара'' на површина од 53.469
хектари и Националниот парк „Проклетие“, со површина од 62.488 хектари. Усвоените упатства
за националните паркови не се задоволителни, бидејќи тие првенствено се фокусираат на
управувањето ориентирано кон природата и строго регулирање на парковите. Реалноста во Косово*
е поинаква, бидејќи во овој парк треба да се комбинираат елементи на заштита на биодиверзитетот,
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културното наследство, користењето на природните ресурси, животната средина, со масовен
туризам и неформална рекреација во контекст на соработка за управување. Друг голем предизвик
е постоењето на приватна сопственост во рамките на националните паркови и неможноста да
се компензира за ограничувањата кои се однесуваат на сопствениците на приватна сопственост.
Системот за управување со паркови сè уште е нејасен. Постоечкото управување на паркот се
соочува со тешкотии во однос на ограничен број на одговорности на персоналот. Табелата 3.10
прикажува податоци за заштитените подрачја во Косово*.
Табела 3.10 Заштитени подрачја според IUCN, Извор: Извештај за зачувување на природата 2010-2014, МЖСПП..

IUCN
Категорија

Име

Бр.

Површина ха

Учество ЗП%

I

Природни резервати

11

847

0,08

ПР. Вегетација

7

ПР. Животински

2

ПР. Хидролошки

1

ПР. Геолошки

1

II

Национални паркови

2

115.957

10,6

III

Споменици на природата

99

5.972

0,5

СП. Спелеолошки

9

СП. Хидролошки

17

СП. Геоморфолошки

7

СП. Ботанички

66

V

Регионален парк на природата 1

1.126

0,100

V

Заштитен предел

2

85

0,007

V

Посебно заштитени подрачја
на птици

1

109

0,009

Вкупно

116

118.913,95

10,90%

Сертификација на шуми во Косово*
Косово* ги има националните стандарди на FSC од 2012 година, кои се развиени врз основа на
поддршка на USAID. Два сертификати за шумско управување се определени за сертификација,
но до сега не се сертифицирани сите шуми на Косово*. Косово* бара спроведување на донаторска
поддршка и веќе разви стандарди за сертификација на две воспоставени шумски единици за
управување.

B3.2.5. Институционална структура на шумарскиот сектор, регулаторен
менаџмент и политика
Организација на шумарскиот сектор
Шумарството во Косово* го контролира Министерството за земјоделство, шумарство и рурален
развој (MAFRD) со две гранки: Одделот за шумарство (WPD), како регулаторно тело, а Косовска
Агенцијата за Шумарство * (KFA), органот кој е одговорен за управувањето и администрацијата на
јавните шуми и шумско земјиште и за следење и контрола на приватно стопанисување со шумите.
КАШ е исто така одговорна за спроведување на законот. Општините на Косово* се одговорни за
заштита на шумите во општината во рамките на надлежноста делегирани од страна на централната
власт, вклучително и издавањето на дозволи за сеча на дрва, врз основа на правилата донесени од
страна на Владата. Министерството за животна средина и просторно планирање (MESP) е одговорно
за развој и спроведување на законодавството на општо управување во областа на заштитата на
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животната средина, управување со вода, изградба на станови, просторното планирање и изградба.
MESP исто така е одговорна за националните паркови кои покриваат околу 25% од вкупната
површина на шумската површина во Косово*.
Правна рамка за шумарска политика
Главните правни акти за шумарството во Косово* се Законот бр. 2003/3 за шуми во Косово*, Закон
бр. 2004/29, за изменување и дополнување на Законот за шуми во Косово* бр. 2003/3 и Закон бр.
03/L-153 за изменување и дополнување на Законот бр. 2003/3 за шуми во Косово*, како и бројни
административни инструкции. Важно е да се споменат законските услови за стопанисување со
шумите во согласност со изјавата на принципите за глобален консензус за управување, заштита и
одржлив развој на шумите.
Главните закони во областа на шумарството се:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Законот за шуми на Косово*, 2003/3;
Измена на Законот за шуми, 2004/29;
Измени на Законот за шуми 2005/49;
Закон за лов 2005/02-L-53;
Закон за саден материјал 2004/13;
Закон за заштита од пожари 02 / L-41 06/04/2006;

Закони поврзани со шумите и шумарството:
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Закон за заштита на животната средина 2009/03-L-025;
Закон за локална самоуправа 2008/03/2004;
Закон за заштита на природата 2010/03 / -l-233;
Закон за стратегиска оцена на влијанието врз животната средина 2010/03-L-230;
Закон за рудници и минерали 10/03 / -L-163;
Закон за уредување на земјиште 2011/04-L-040.

Усогласеност со регулативите на ЕУ и нивната примена
Косово* се стреми да управува со шумите во согласност со изјавата на принципите за глобален
консензус за управување, заштита и одржлив развој на сите видови на шуми наведени во Анекс
III од извештајот на Конференцијата на Обединетите нации за животна средина и развој (Рио де
Жанеиро, 3-14 јуни 1992 година), почитувајќи ги следните принципи:
•
•
•
•

Принципот на превенција.
Зачувување на биодиверзитетот.
Принципот на човековата еднаквост.
Одржлив еколошки развој. (Закон за шуми на Косово* бр.2003/03).

Треба да се напомене дека во нацртот на шуми под покровителство на MAFRD, каде процедурата
за назначување гласи, член 2 како што следува: „Овој закон е во согласност со Директивата
на Советот 1999/105 / ЕЗ; Регулатива (ЕУ) бр. 995/2010 на Европскиот парламент и на Советот;
Регулатива (ЕУ) бр. 691/2011 на Европскиот парламент и на Советот на министри; Регулатива
(ЕУ) бр. 363/2012 на процедуралните правила за признавање и повлекување на признавањето на
мониторинг организации како што е наведено во Регулативата (ЕУ) бр 995/2010 на Европскиот
парламент и на Советот; Регулатива (ЕУ) бр. 607/2012 за деталните правила за системот на
длабинска анализа и на фреквенцијата и видот на проверка мониторинг организации како што е
предвидено во Регулативата (ЕУ) бр 995/2010 на Европскиот парламент и на Советот.
Процесот на утврдување области на Натура 2000 во Косово* не е почната, иако тие беа пропишани
во правната рамка и политики за оваа намена. Стратегијата и Акцискиот план за биодиверзитет
2011-2020 ја утврди потребата за листата на заштитени подрачја во согласност со барањата на
НАТУРА 2000. Во документот „Извештај за состојбата на природата 2010 година - 2014“, подготвен од
страна на MESP, во согласност со усогласување на националното законодавство со директивите на
Европската Унија во областа на заштитата на природата, изразена како процент (%). Исто така е
важно да се напомене дека Косово* не е потписник на Протоколот од Кјото или UNFCCC.
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B3.2.6. Основа на знаење за шумите
Државен инвентар за шуми
Националната инвентаризација на шуми го потврди независниот преглед на моменталната состојба
во областа на шумарството во земјата. Вториот Национален инвентар на шумите на Косово*
(НИШ) беше спроведен во 2012/2013, десет години по првиот инвентар. Резултатите од инвентарот
овозможија следење на базата на податоци на шумските ресурси и развој на шумска политика
и стратешко планирање од страна на централните органи одговорни за шумарство, со цел да се
обезбеди употреба на шумски производи во согласност со развојот на базата на шумски ресурси.
Врз основа на податоците од инвентарот на шумите следеше развој на долгорочни планови за
управување со шумите за јавни шуми. Во текот на 2016 година, 70.370,42 ha беа опфатени со
плановите за управување. Покрај тоа, беа подготвени следниве документи: Акционен план за
биолошка разновидност 2016-2020 (MESP); Национална програма за рехабилитација на шумите
(MAFRD) и Стратегија за расадник за шумарство 2015-2020 (MAFRD).
Образовниот систем и шумарството
Во рамките на Универзитетот во Призрен беше основан Шумарскиот факултет. 2012 година беше
развиена програма за стручно оспособување во областа на шумарството. Сепак, финансирањето сè
уште не е обезбедено. За смена на проблеми во стручното образование во целина, на националното
тело за квалификации (NQA) воспоставена е процедура за потврдување на професионалните
стандарди и акредитација на институции за стручно образование и обука (СОО). Постигнат е
напредок во приближувањето и усогласувањето на Националната рамка за квалификации со
Европската рамка на квалификации. Агенцијата за стручно образование и обука и образование за
возрасни (AVETAE) започна со работа во пролетта 2014 година. Се потенцира дека не е преземена
активност во врска со имплементацијата на NQA. Со цел да се зајакне експертизата во областа на
шумарството, Шведската Scanagri ABC и Норвешката NFA група доделија грантови за студенти на
Косово* за студии на шумарството во Австрија, Хрватска и Германија во периодот 2005-2010 година.

B3.3. Проценка на секторот за вода
B3.3.1. Водни ресурси и политика за вода во земјата
Во согласност со Регулативата на UNMIC 2002/5 и 2005/15, Министерството за животна средина и
просторно планирање е надлежно за донесување на политики, норми и стандарди и да ги координира
активностите во областа на заштитата на животната средина, управување со води, инспекција
на заштита на животната средина и просторно планирање, Исто така е одговорно и надлежно за
спроведување на политиките и законските прописи поврзани со заштитата на животната средина
и просторно планирање.
Со цел да се заштити и да се обезбеди одржливо користење на водните ресурси, 2014 година,
MESP ја изготви Националната стратегија за водите на Косово* 2015 - 2034, која во моментов е во
процес на одобрување. Општата цел на оваа стратегија е да обезбеди ефикасно управување со
водните ресурси како клучен елемент на економскиот развој и социјалната заштита во Косово*.
Во согласност со принципот на интегрирано управување со водите, оваа стратегија е широк,
мултисекторски пристап, кој има за цел да ги вклучи сите релевантни аспекти на управувањето
со водите во Косово*, вклучувајќи, но не ограничено на, водоснабдување на населението и
индустријата во областите каде што е потребно за водоснабдување, собирање отпадни води и
третман на отпадни води.
Косово* има површина од 10.908 km2, додека површината на сливот изнесува 11.645 km2. Ова значи
дека има дополнителна површина од 737 km2 (6,3%) што влијае на водните ресурси на Косово*.
Просечниот годишен проток/одлив на вода достигнува околу 3,8 x 109 m3/год или 121,2 m3/sec. Во
однос на хидрологијата, Косово* се карактеризира со порозни карпи во неколку области, додека
површините околу реката Ситница се сливна зона.
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Клима
Географската положба на Косово* и дава на земјата голем годишен температурен опсег, со летни
температури над 30˚C и ниски зимски температури од -10˚C. Косово* има умерено-континентална
клима во Метохиската рамнина и по долината на реката Бел Дрим, додека помалку променливо
влијание има Јадранско-егејската клима во Косовоското поле.
Табела 3.11Климатски податоци од Метеоролошката станица во Приштина за периодот 1961-1990 година, Извор: Републичка хидро
метеоролошка служба на Србија (изменета табела 2016).

Месец

јан

фев

мар

апр

мај

јун

јул

авг

сеп

окт

ное

дек

Висока темп.°C

15,8

20,2

26,0

29,0

32,3

36,3

39,2

36,8

34,4

29,3

22,0

15,6

Ниска темп. °C

-27,2

-24,5

-14,2

-5,3

-1,8

0,5

3,9

4,4

-4,0

-8,0

-17,6

-20,6

Средна темп. °C -1,3

1,1

5,0

9,9

14,7

17,8

19,7

19,5

15,9

10,6

5,1

0,4

Дожд mm

36,1

38,8

48,8

68,2

60,3

51,6

44,0

42,1

45,4

68,2

55,5

38,9

Според податоците во Табела 3.11, просечните годишни врнежи се 597,9 mm, а просечната годишна
температура изнесува 9,8˚C. (Минимална измерена температура е -27,2˚C, додека максималната
измерена температура изнесува 39,2).
Главните локални фактори кои влијаат на климата на Косово* вклучуваат пејзаж, водните ресурси,
почвата и вегетацијата. Косово* има секакви видови на врнежи. Најважните видови на врнежи
вклучуваат дожд во котлините и снег на голема надморска височина (Проклетије и Шар Планина,
со просечни годишни врнежи од 600 mm во источниот дел, а повеќе од 700 mm во западно Косово*.
Највисокиот износ на врнежи се наоѓа на планината Проклетие (1.750 mm). Снегот е честа појава
во текот на зимата. Просечната должина на паѓање на снегот е 26 дена во пониските делови и 100
дена во повисоките области на Косово*. Првата станица за мерење на врнежи на територијата на
Косово* започна со своето набљудување во 1925. Хидрометеоролошкиот завод на Косово* (KHMI)
врши мерење на врнежи на нивните метеоролошки станици за набљудување кои се наоѓаат во
неколку делови на Косово*.

B3.3.2. Управување со речен слив
Во хидрографијата, Косово* е поделено на четири хидрографски речни басени: Бел Дрим, Ибар,
Биначка Морава и Лепенец кои се влеваат во три мориња:
-- Црно Море (50,7%);
-- Егејското Море (5.8%), и
-- Јадранско Море (43,5%) (види Анекс IV).
Резервите на подземните води се ограничени и главно се лоцирани во западниот дел на Косово*.
Резервите на подземни и површински води се повисоки во западниот дел во споредба со источниот.
Меѓутоа, во источниот и југоисточниот дел, каде што преовладува недостатокот на вода, потребите
од вода се огромни. Главните површински акумулации кои претежно се користат за вода за пиење
можат да се најдат во вештачките езера, на пример, во Газиводско, Батлава, Бадовичко, Радоњиќ,
Ливоќ и езерото Прелепница. Нивната вкупна акумулирана вода во просек изнесува 563 милиони
m3.
Косово* исто така има важни извори на термална вода кои главно се користат за рекреација и за
здравствени цели. (Слика 5 Карта на речните сливови (MESP Source 2010).
Одделот за вода во MESP прави разлика помеѓу две подрачја за управување со речни сливови:
-- речен слив (област) на Бел Дрим; и
-- речен слив (област) на Ибра, Биначка Морава и Лепенец.
Релевантните власти задолжени за речните сливови во моментов се сместени во Приштина и
треба да поднесуваат извештај до министерот. Засега се уште не е јасно дали овие органи ќе бидат
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независни во иднина или ќе бидат дел од MESP. Се очекува дека надлежностите ќе бидат утврдени
со подзаконски акт на Министерството.
Водни ресурси
Црпењето на вода ги вклучува сите количини и директно зафатени води, и обезбедените (подземни,
површински и изворишни води), која се испорачува на правни лица во текот на референтната
година, без оглед на тоа дали овие количини се користат за сопствена потрошувачка, отстапени
или се продаваат на други корисници. Вкупниот годишен проток / отекување на водата е околу 3,8
x 109 m3 / год. Главната хидролошка карактеристика на Косово* е нееднаквата дистрибуција на вода
и недоволните водни ресурси во однос на потребите. Од вкупната вода во Косово*, 89% од водата
доаѓа од површинските водни тела (реки, езера и акумулации), додека само 11% од водата се црпи
од подземните води. Според Косовскиот Регулатор на вода (РТВ), даватели на наводнување (DN) и
индустриска гранка, вкупниот износ на свежа вода во 2015 година е 264,5 mil m3.
Во табелата 3.12 се прикажани вкупните вредности на засегнатите води од телата на површинските
и подземните води во текот на петгодишниот период (2011-2015) и вкупната потрошувачка на вода од
страна на различни корисници во овој период. Податоците користини во измените и дополнувањата
беа земени од различни извори и чинители како што се Агенцијата за статистика на Косово*,
регулаторното тело за вода, компании и индустрии. Модификациите на табелата беа направени од
експертот кој е автор на овој извештај.
Табела 3.12 Фаќање на свежа вода и употреба на вода, во мил. m3, Извор: Косовска регулаторна власт*, даватели на услуги за
наводнување и индустрија (изменета табела 2016).

Година

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Зафатена слатка површинска
вода

245,13

245,26

228,58

218,14

235,37

Зафатена слатка подземна
вода

30,30

30,31

28,25

26,96

29,10

Вкупно зафатена свежа вода

275,43

275,57

256,83

245,10

264,47

Вкупна потрошувачка на вода

179,03

179,12

172,08

171,60

185,13

Намалувањето на вкупниот внес на вода во 2013 и 2014 година, е резултат на намалување
на снабдувањето со вода за домашни потреби и за земјоделството поради сушната сезона. Од
вкупниот износ на абстрахирана свежа вода, околу 25 - 35% се техничките загуби настанати
заради истекување на стариот или со несоодветно одржување на инфраструктурата, додека
комерцијалните загуби се проценуваат на околу 20 - 25%. Од вкупното зафаќање на свежа вода,
повеќето од нив се вода за домаќинствата и за наводнување (над 90%).
Речни басени и топографија
Територијата на Косово* и неговиот пејзаж се состои главно од планинските области, што е мозаик
од долини со различни големини, опкружена со планини од средна висина до високи планини.
Топографското сливно подрачје во Косово* има површина од 11.645 km2, а постојната акумулација
достига 569.690.00 m2. Реките со највисок годишен проток се наоѓаат во сливот на Бел Дрим во
рамнината на Метохија. Црноморскиот слив, кој се состои од реката Ибар, Ситница со нејзините две
главни притоки Лабем и Дреница и реката Биначка Морава. Јадранскиот слив го сочинуваат реката
Бел Дрим со Печка, Дечанска и Призренска Бистрица, Клин, Мируш и Топлуга како притоки. Сливот
на егејско море го сочинуваат реката Лепенец со Неродимка како главна притока.
План за управување со речени сливи и негово спроведување
Главните стратешки документи за секторот за управување со води се базирани врз основа на
планови на Националната стратегија за вода во Косово*, управување со речен слив и се подготвени
во согласност со член 32 од Законот за води на Косово*. Според Националната стратегија за вода
на Косово*, предвидено е дека првиот план за управување со реките (2015) (ПУР / RMP) е издаден
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за периодот 2016 - 2021 година, а потоа и да се ревидира и ажурира во согласност со следниов
распоред:
-- Планови за управување со речен слив I: 2016 - 2021 (објавено 2015 година).
-- Планови за управување со речен слив II: 2022 - 2027 (објавен во 2021 година).
-- Планови за управување со речен слив III: 2028 - 2033 (објавен во 2027 година).
Сепак, со оглед што националната стратегија за вода* во Косово* сеуште не е одобрена заради
финансиски импликации, плановите за управување со речните сливови може да се одложат.
Плановите за правната рамка и стратешкиот развој на овој сектор се речиси развиени и ги
задоволуваат потребите на управување, развој и одржливо користење на водните ресурси. Сепак,
досега не се утврдени ниту Советот за водостопанство на Косово, ниту надлежен орган за речните
сливови, а со тоа се уште не започнати со својата работа, и новите регулативи и механизми за
поголема вклученост на општините во сите одбори на овие тела не се ефикасни.

B3.3.3. Управување со поплавите
Поплавите како природен феномен често се предизвикани од интензивни врнежи од дожд и брзото
топење на снегот. Карактеристиките на пределот и морфолошките карактеристики на Косово*, како
широките полиња опкружени со планини, резултираа во динамични поплави од големи размери.
Речните корита кои се релативно длабоки и кои не се одржуваат, фрлањето на отпад во реките и
неконтролираната употреба на инертни материјали од речните корита резултира со големи поплави
во Косово*. Реки во опасност од поплавување се со должина од 491 km, додека речни брегови се
изградени за само 140 km (28%). Сепак, и тие не се одржуваат соодветно. Со овие мерки на заштита,
заштитени се вкупно 64.200 hа од кои околу 35.000 hа се земјоделско земјиште од минатото. Сепак,
врз основа на податоците добиени од KEPA, денес само 16% од овие заштитени подрачја може да
се сметаат за заштитено подрачје поради несоодветното одржување и оштетување на насипите
на сливот на реката Бел Дрим. Поплавите во Косово* се случуваат или во пролет (март, април)
или есен (октомври и ноември), додека во претходната година (2013/2014), најголемата поплава се
случи во јануари и февруари. Следните речни долини загрозени од поплавите во најголем степен се:
долината на реката Бел Дрим во областа на Метохија реката Ситница на Косовско Поле, Биначка
Морава во Гњилане и Вити, река Лепенец во Качаник, реката Лаб во Подуево, реката Дреница во
Глоговац и долината Клина во Србица (види Анекс V).
Систем за рано предупредување за Сливот на реката Дрим беше поставен во периодот 2012-2014
година, во рамките на проектот насловен како „Адаптација на климатските промени во Западен
Балкан“, кој е финансиран од GIZ.
Опасности во планините во однос на водите (порои, лизгање на земјиштето)
Ерозија на почвата со вода е една од најчестите форми на деградација на почвата во Косово*,
претежно на стрмни шуми и на земјоделско земјиште во близина на реките. Лизгањето на земјиштето
е главно предизвикано од поројните речни текови во планинските предели како Ереник (рибник)
и Лепенец или притоки како што се Пеќка и Дечанска Бистрица. Покрај тоа, експлоатацијата на
инертни материјали од речните корита влијае на целиот екосистем на реката, предизвикувајќи
лизгање на земјиштето и резултира со последици како поплави. Реки кои причинуваат најголема
деградација се Бел Дрим, Пеќка Бистрица, Ереник, Десивојца, Крива Река и Ибар.
Историја на поплавите и последиците
Поплавите влијаат на полињата во близина на реките речиси секоја година, додека случаи на
големи поплави се случија во март 2013 година и април 2016 година, предизвикувајќи значителна
економска и еколошка штета. Табелата 3.13 покажува некои дополнителни детали од областите
погодени од поплави и штетата предизвикана во своите домови, добиток, бизниси, инфраструктура
и земјоделско земјиште.
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Табела 3.13 Големи поплави во периодот 2000 - 2015, Извор: Извештај за поплава 2013 http://reliefweb.int/report/serbia/Косово*‐flash‐
floods‐dref‐operation‐bulletin‐mdrkv006.

Датум

Погодени области, општини

Обем на штета

14 март 2013

Куќи и лични предмети, жртви
Клина, Србица, Пеќ, Исток,
меѓу стоката, оштетување на
Каменица, Ѓаковица и Митровица. земјоделско земјиште и опрема.
(Погодени 890 семејства).

19 и 20 април 2014

Приштина, Косово*Поле, Обилиќ,
Инфраструктура, земјоделство,
Подуево, Вуштри, Митровица,
сточарство, претпријатија и
Гњилане, Пеќа, Клина, Ораховац,
домаќинства.
Призрен, Каменица и Витина.

План за управување со ризикот од поплави
Интензивните врнежи во текот на есента, брзото топење на снегот во пролет и многу суви летни
месеци предизвикуваат големи промени меѓу минималните и максималните нивоа на водотеците
во реките на Косово*. Покрај тоа, неконтролираната употреба на инертни материјали од речните
корита, отстранување на отпадот во реката, како и нерегулирани и лошо одржувани речни корита
водат до големи поплави во Косово*.
Согласно член 46 од Законот за води на Косово*, општините се надлежни за заштита од штетното
дејство на водите и ерозијата во урбаните средини, додека телата одговорни за речниот слив
се задолжени за безбедноста на нивото на речните сливови. Обете, исто така се одговорни за
изготвување на акциски планови, градење и одржување на заштитна инфраструктура.
Хидрометарската мрежа во Косово* во моментот не е адекватна да обезбеди сеопфатен и сигурен
систем за прогноза на поплави (и суши). Сепак, за ефективен план за управување со поплавите, сè
уште ќе биде неопходно да се воспостави континуиран и сигурен мониторинг систем кој ги покрива
најважните хидрометеоролошки параметри.

B3.3.4. Квалитет на вода
Класификација на еколошкиот статус на водните тела
МЖСПП во 2008 година, врз база на некои историски и делумно достапни информации за периодот
2000 - 2013 година, изготви карта која се однесува на квалитетот на површинските води со
стандарди на УНЕЦЕ за класификација на квалитетот на водата (Види Анекс VI). Сепак, сеуште не
постои класификација на квалитетот на водата врз основа на Рамковната директива за вода на ЕУ
поради недостаток на капацитет и адекватно следење на податоците. Според биолошката анализа
која беше спроведена во периодот меѓу 2008 и 2009 година низводно за градовите Пеќ и Призрен,
резултатите истакнаа во прв план дека статусот на водните тела драстично се влошува поради
урбаното загадување. Еколошкиот статус на водите низводно од овие градови е исклучително
низок. Не постои мрежа за следење на квалитетот на подземните води. Квалитетот на подземните
води, исто така, зависи од загадувањето предизвикано од нетретирани отпадни води од општините
или од индустријата. Затоа, картата за користење на земјиштето, како и податоците од критични
точки за квалитет на водата, обезбедуваат некои информации за можните ризици од контаминација
на подземните води.
Карта на мрежата за мониторинг
Следењето на реките во Косово* го врши Хидрометеоролошкиот завод на Косово*. Квалитетот на
водата на овие реки се одредува врз основа на физички и хемиски анализи и присуство на тешки
метали. Се анализира преку основните физички и хемиски параметри, како што се заматеност
(јасност), температурата, pH, спроводливост, биолошка потрошувачка на кислород (побарувачка на
кислород); хемиската потрошувачка на кислород, исто така, се забележува присуство на нитрати,
амонијак, фосфат и алкалност.
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Мрежата за следење се состои од 54 станици. Моментално се набљудуваат 10 физички параметри
(11 пати годишно), 39 хемиски параметри (11 пати годишно) и 8 тешки метали (2 пати годишно).
Сливот на Бел Дрим вклучува 10 реки со 23 мониторинг станици, сливот на реката Ибар опфаќа 8
реки и 18 станици за следење, сливот на реката Биначка Морава вклучува 2 реки 6 со станица за
следење (Види Додаток VI). Во моментов нема станици за следење на квалитетот на подземните
води во речните сливови. Владата во моментов разгледува предлози за воспоставување таква
мрежа.
Површинска вода (еколошка и хемиска состојба)
Иако не постои класификација врз основа на резултатите на ЕУ / РДВ за физичко-хемиски
податоци, резултатите од мониторингот во Косово* во текот на последните пет години покажуваат
дека квалитетот на водата во сите извори на реката е добар, но ситуацијата се менува, како што се
доближуваме до населени места тоа се должи на испуштањето на отпадни води и отпадните води
од индустриските колектори по должината на речните сливови.
Како резултат на испуштањето на отпадните води од домаќинствата, како и отпадните води од
индустријата и депонирањето на отпад, отстранување на отпадот, без контроли, најзагадените
реки се Ситница и нејзините притоки, почнувајќи од Урошевац до Митровица, реката Бел Дрим на
вливот со реката Клина. Квалитетот на водата на реката Лепенец е добар на двата извори и нивото
се одржува по целиот пат до местото за отпадни води предизвикани од фабриката Силкапор
каде повремено има повисока заматеност како резултат на испуштање вода што се користи во
фабриката.
Подземни води (хемиски и квантитативен статус)
Според Мастер планот за водите на Косово* 1983 - 2000 година, рамнината на Метохија има
најголем потенцијал за подземни води. Како дел од проектот за подобрување на водните ресурси
во југоисточниот дел на Косово* "во периодот 2005-2007 се извршени геофизички истражувања на
подземните води во општините Гњилане и Призрен (слив Биначка Морава). Покрај тоа, во текот на
периодот 2008 - 2010, како дел од проектот на Бел Дрим, поддржан од страна на ЕК, за овој речен
слив се планира истражување на подземните води.
Сепак, на Косово* мониторингот на подземните води не е на задоволително ниво, а со тоа нема
податоци за квалитативна и квантитативна состојба на подземните води.
Обработка и повторна употреба на отпадни води
Собирањето на урбаните отпадни води, како и водоснабдувањето, е јавен сервис кој се обезбедува
преку регионални водостопански компании и неколку други помали локални оператори. Во моментов
постои само една активна пречистителна станица на урбани отпадни води во Косово, се наоѓа во
Урошевац и има капацитет за преработка на вода за население од околу 8000 луѓе. Исто така,
во употреба се и неколку помали пречистителни станици за вода во руралните средини. Сепак,
направени се значителни напори за да се направи третман на отпадните води во сите поголеми
градови; досега се направени студии за изводливост за Приштина, Ѓаковица, Гњилане, Пеќ и
Призрен. Наскоро се планираат физибилити студии за Уриза и Митровица. Системот за собирање
на отпадните води во урбаните средини воедно служи и за дренажа на дождовните води, односно
системот е комбиниран. Многу од помалите индустриски компании ги испуштаат своите отпадни
води во јавниот систем за собирање на отпадните води. Поголемите индустриски претпријатија, исто
така, можат да ја испорачаат својата отпадна вода во канализација или директно во околината. Нема
податоци за вкупниот износ на отпадни води од населени места и фабрики, но според извештајот
на Канцеларијата на Регионалниот центар за животна средина (REC), во Косово се проценува дека
60% од вкупната количина на искористена вода ќе биде третирана како отпадна вода која ќе биде
„испуштена“ во околината. Што се однесува на евалуацијата дека вкупниот износ на отпадните
води кои се испуштаат во животната средина, е пресметан на вкупната количина на вода која се
користи од населението и фабриките во следната табела.
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Табела 3.14 Третман на третман на отпадните води и повторна употреба во периодот 2011 - 2015 во mil. m3
Извор: Регионален центар за животна средина, Извештај за катастар на вонредни состојби за 2010.

Година
Вкупно испуштена вода, во мил. m3

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

107,42

107,47

103,25

106,96

111,08

од населени места

94,75

92,21

90,80

95,48

98,084

од индустријата

12,67

15,26

12,45

11,48

12,99

B3.3.5. Потреби за вода
Водоснабдување
Главната хидролошка карактеристика на Косово* е нееднаквата дистрибуција на вода и недоволните
водни ресурси во однос на побарувачката за вода. Услуги за снабдување со вода за домашна
употреба во Косово* обезбедуваат неколку лиценцирани регионални водоводни компании (RPV), а
30% од населението се снабдува со вода од сопствен систем за водоснабдување од површинските
или подземните води и други самоуправувачки системи. Општините со српско мнозинство (Штрпце,
Ново Брдо, Лепосавиќ, Зубин Поток, Звечан и северниот дел на Митровица) не се опфатени со
услугите за снабдување со вода од страна на регионалните компании за снабдување со вода.
Како што е прикажано во Табела 3.15 населението на Косово*, речиси 70% (1.218.000 луѓе) е
обезбедено од јавните системи управувани од страна на RWC, а речиси 10% од населението се
снабдуваат со вода од системи кои не се управувани од RWC. Околу 18% имаат сопствен систем за
снабдување. Исто така, постојат голем број на системи за водоснабдување во руралните области
кои не се регулирани со PSF (околу 200), но тие се дел од заедниците како што се села и не се
вклучени во оваа проценка. Исто така, околу 65% (или 1.130.000 луѓе) добиваат одведување на
отпадните води од јавните претпријатија.
Табела 3.15 Достапност на системот за водоснабдување, Извор: Косовска агенција за статистика *, Извештај за пописот (2011).

Природата на водоснабдувањето

Единици на
домаќинства

Процент

Водоснабдување од јавните сервиси

204.365

69,6%

Водоснабдување од други сервиси

82.609

28,2%

Цевковод за водоснабдување во градби надвор од единицата за
домаќинство

899

0,3%

Цевковод за водоснабдување надвор од градбите

3.413

1,2%

Недоволен систем за водоснабдување

2.157

0,7%

Вкупно

293.443

100,0%

Според Табела 3.16, најголемата количина на вода дистрибуирана во 2015 година е за вода за пиење
(137 милиони m3 или 308,24 l / ден / жител), додека вкупната количина на вода за земјоделство во
2015 година изнесува 112 милиони m3, додека главните индустриските постројки во 2015 година
користеле 15,3 милиони m3 како вода за ладење. Вкупните загуби, технички или комерцијално,
изнесуваат околу 55% од вкупната вода дистрибуирана до потрошувачите. Со оглед на критичната
ситуација со снабдувањето со вода, ова е значаен и важен проблем што треба да се реши.
Табела 3.16 Водоснабдување, Извор: Косовска регулаторна власт *, давател на услуги за наводнување и индустрија.

Дистрибуирана вода
Косово*

Вкупно,

До Домаќинства,

илјади m3

илјади m3

264.470

137.036

До
До Останати
Индустрии, потрошувачи,
илјади m3
илјади m3

Вкупно
загуби
на вода,
илјади m3

Број на
домаќинства
приклучени
на системот за
водоснабдување

15.324

145.200

297.857

112.116

153

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

Недостаток на вода и суши
Се проценува дека Косово* има само 1.600 m3 / жител / годишно. Територијата на Косово*, годишно со
просечни врнежи и годишен проток / оток на вода, изнесува околу 3,8 x 109 m3 / год или 121,2 m3 /сек.
Денес, побарувачката за вода во Косово* достигна ниво од 230-260 милиони m3 / год со тенденција
на зголемување, главно во земјоделскиот сектор и во секторот за вода за пиење. Со оглед на
тоа дека Косово* е земја во транзиција, се очекува дека побарувачката за вода за потребите на
индустријата во иднина ќе се зголеми (термоцентрала Косово* е Ре). Заради сушата од 2013 и 2014
година, вкупната абсорпција на вода изнесува 220-228 милиони m3 / год. Бидејќи се знае дека
заради климатските промени, просечната температура забележа мал раст, може да се очекува
дека сушните години се многу ефикасен начин да се намали количината на потрошувачката на вода
без да се загрозат на економската активност и здравјето на луѓето.
Наводнување
Од вкупно 57.100 hа под наводнување во 1989 година, во 2001 година биле наводнувани само
21.150 hа. Од ова, во 2003 година, само 10.700 hа биле ефикасно наводнувани. Намалувањето на
наводнување се должи на лошото одржување и користење на инфраструктурата за време на 90тите години, како и на целокупната штета што инфраструктурата за наводнување претрпела за
време на војната, како и поради урбанизацијата на земјоделското земјиште по војната. Од вкупната
површина за наводнување од 57.100 hа во текот на 2014 година, 22.880 хектари земјоделско
земјиште биле ефикасно наводнувани. Најголем дел од наводнуваното земјиште може да се најде
во Дукаѓини со околу 39,5% од вкупниот број на обработливо земјоделско земјиште, а најмала во
регионот наводнета површина со 4,8% е Гњилане. Вкупната побарувачка на вода за наводнување
во 2015 изнесувала 112.116.000 m3.

B3.3.6. Институционална поставеност на секторот за вода, правно и
политичко управување
Организација на секторот за вода
Надлежностите за управување со водите во Косово* се поделени меѓу шест министерства и локални
власти и тоа:
▶▶ Министерството за животна средина и просторно планирање (MESP) е одговорно за
целокупното управување со водните ресурси.
▶▶ Министерството за земјоделство, шумарство и рурален развој (MESP) е одговорно за
наводнување и одводнување преку водоводи и здруженија за водостопанство одговорни за
испорака на вода на терен.
▶▶ Министерството за економски развој (MED) е одговорно за извлекување на подземните води
и производство на хидроенергија, водостопански компании.
▶▶ Министерството за здравство (MH) е одговорно за квалитетот на водата за пиење.
▶▶ Националниот институт за јавно здравје (NIPH) е одговорен за дневно следење на квалитетот
на водата за пиење и водите за капење.
▶▶ Меѓуресорскиот Совет за води обезбедува професионални мислења и препораки за
политиката за вода, законите и другите подзаконски акти и учествува во изготвувањето на
Стратегии за вода и планови за управување.
▶▶ Координативното тело за управување со води / порано Регулаторната канцеларија за води и
отпад управува со ефективна регулаторна рамка која ги поттикнува снабдувачите на вода
во Косово* да обезбедат висококвалитетна услуга во монетарната вредност што ја плаќаат
корисниците.
▶▶ Одговорностите на локалните власти во секторот за вода треба да ги менаџираат изворите
на важно водоснабдување на локално ниво, како што се природните извори, јавните извори,
јавните бунари и ископи.
Одделот за вода - Според Законот за води, на Одделот за вода во рамките на MESP е исто
така одговорен за воспоставување и спроведување на политиките за развој на секторот за
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вода, управување со водните ресурси, за други планови за управување со водите, како и други
организациски и развојни задачи во согласност со одредбите на Законот за води.
* Косовската Агенција за заштита на животната средина (KEPA) - Основана во 2003 година, согласно
Законот за заштита на животната средина, е институција во состав на MESP, која обезбедува
административна, техничка и научна поддршка и спроведува истражувања во областа на заштитата
на животната средина. Kępa редовно известува за состојбата на животната средина во однос
на снабдувањето со вода, загадување на водата, необработени канализациски отпадни води,
еутрофикацијата и мониторинг на површинските води.
Хидрометеоролошкиот завод на Косово* (HMIK) - Според Законот за хидрометеоролошки активности
(Закон бр. 02 / L-79 од 2006 година) HMIK е одговорен за вршење на сите хидрометеоролошките
активности во Косово* кој, меѓу другите работи, вклучува и хидролошки мерења и мониторинг
на хидролошки податоци како и објавувањето на податоците за квалитетот на површинските и
подземните води. Работењето на овој институт вклучува хидрологија, метеорологија, како и физичка
и хемиска анализа на животната средина (вода, воздух и почва). Од 2011 година организацијата и
структурата на Заводот за хидрометеоролошки работи (HMIK) е одговорност на KEPA.
Регионални компании за води – Законот за јавните претпријатија (Бр 03 / L-087) класифицира
јавни претпријатија вклучени во управувањето со вода за пиење и за наводнување во три групи:
централни јавни претпријатија, регионални јавни претпријатија и локални јавни претпријатија.
-- Централни јавни претпријатија: Јавно водостопанство Ибар-Лепенец АД.
-- Регионални претпријатија за наводнување: наводнување Компанијата „Бел Дрим АД''
компанија и наводнување „Радоњиќ и Метохија АД'' .
-- Регионални компании за водоснабдување: "Приштина" АД, Приштина; "Хидродини" АД, Пеќ;
"Хидрорегион Југор" АД, Призрен; "Митровица" АД Митровица; "Хидроморава" АД Гњилан; и
"Радониќи" АД, Ѓаковица.
-- Локални јавни претпријатија: Компанија за водостопанство "Ибар", Зубин Поток; Компанија за
водоснабдување и отпад "24 Нентори", Лепосавиќ; и водоводно претпријатие „Бифуркациони
" АД, Урошевац / Качаник.
Здружението на компаниите за снабдување со вода и отпадни води во Косово* (SHUKOS / AWWCK)
- Една невладина организација формирана со цел да дејствува како врска помеѓу своите членови и
да ги промовираат своите заеднички интереси и основните прашања што се однесуваат на обемот
на нивните активности. Главните членови на ШУКОС ги вклучуваат сите јавни претпријатија кои
се занимаваат со водоснабдување и канализација во Косово*. Највисоко тело на здружението е
Собранието кое го избира Комитетот за асоцијација.
Правна рамка
Правната основа за заштита на водите и управување на водните ресурси во Косово* Законот бр.04
на вода / L-147, донесена од страна на АоК на 19 март 2013 година а прогласена на 5 април 2013
година и објавена во Службен весник на 29 април 2013 година, го регулира следењето на состојбата
на животната средина.
Правната основа која во моментов го регулира секторот за управување со води и отпадни води во
Косово* се состои од следното примарно и секундарно законодавство:
▶▶ Закон бр. 04 / L-147 за вода, објавен со Уредбата на Претседателот на 05.04.2013 година.
▶▶ Закон бр. 2009/03-L-025 за заштита на животната средина.
▶▶ АУ бр. 2/99, за испитување на спроведувањето на минималните стандарди за квалитет на
водата за пиење.
▶▶ АУ бр. 23/05-MESP, "Утврдување на начинот на докази и легитимитет на инспекторот за
вода" од 11.10.2005 година.
▶▶ АУ бр. 24/05-MESP, за содржината, формата, условите и начинот на издавање и продолжување
на дозволата за водоснабдување" од 11.10.2005 година.
▶▶ АУ No.06 / 2006, за структурата на плаќање на вода", од 02.2006 година.
▶▶ АУ бр. 06/07-МЖСПП, за содржината на водната инфраструктура ", од 08.06.2007 година.
▶▶ АУ бр. 13/07-МЖСПП, критериумите за назначување на заштитени водни зони и мерки за
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заштита на водните ресурси кои се користат за пиење, од 23.11.2007 година.
▶▶ АУ бр. 26/08, гранични вредности на отпадните води се испуштаат во водните тела и во
јавниот систем на канализација "одобрен од страна на Владата на Република Косово* (В.К.),
на 09.07.2008.
▶▶ АУ бр. 16/2012, за квалитетот на водата наменета за консумирање од човекот 24.12.2012, и
▶▶ АУ бр. 12/2013 "Информативен систем за вода", од 17.06.2013.
Други релевантни законски прописи
▶▶ Закон бр. 04 / L-125 за здравјето.
▶▶ Закон бр. 02 / L-9 за наводнување на земјоделско земјиште и закон бр. 03 / L-198 за изменување
и дополнување на Законот бр. 02 / L-9 за наводнување на земјоделско земјиште.
▶▶ Закон бр. 03 / L-040 за локална самоуправа.
▶▶ Закон бр. 03 / L-049 за финансирање на локалната власт.
▶▶ Закон бр. 03 / L-041 за административни граници на општините, и
▶▶ Закон бр. 2003/14 за просторно планирање.
Усогласеност со регулативите на ЕУ и нивната примена
Процентот на имплементација и транспонирање на законодавството на ЕУ во областа на заштитата
на животната средина достигна 49% во согласност со Рамковната директива 2000/60/EC, 87% во
контекст на Директивата за вода за пиење (98/83/ЕС), 44% кога станува збор за Директивата
за загадени урбани води, 25% кога станува збор за Директивата за нитрати (91/676/EC), и 12%,
кога станува збор за Директивата за поплави. Директивата за вода за капење воопшто не е
имплементирана.
Некои директиви се уште се во рана фаза на транспонирање, додека значителен напредок е
направен со донесувањето на новиот Закон за води од 2013 година, сепак, е потребен понатамошен
напредок со цел целосно да се изврши транспонирање на ревизија / изработка на голем број на
административни инструкции. Директивата за поплави (ДП / FD) е во рана фаза на имплементација
во Косово*. Како и за координација на имплементацијата на ДП. 2007/60 / ЕЗ и ВФД 2000/60 / EC
(РДВ), во моментов се воспостави координација помеѓу МЖСПП и Министерството за внатрешни
работи. Детален план за спроведување на FD / ДП сè уште не е развиен. Спроведувањето на некои
одредби на РДВ потпаѓа под надлежност на Министерството за земјоделство (Закон за сточарство
2004/33, 2003/10 акт ѓубриво и административни Упатство 10/2006 за квалитет на ѓубрива).
Министерството за здравство е одговорно за спроведување и транспонирање на одредбите и
стандардите на Директивата за вода за пиење (DWD). Беше формирана работна група помеѓу MESP,
Министерството за здравство и Институтот за јавно здравје, со цел да се развијат потребните
административни инструкции.

B3.4 Проценка на управување со земјиштето
B3.4.1. Податоци за статусот на почвата
Косово*, иако е мала земја, има голем број топографски карактеристики.Тоа е опкружено со планини,
и тоа, Шар Планина на југ и југоисток, на границата со Македонија, а планините Копаоник водат на
север. На југозападните граници со Црна Гора и Албанија се планините на Проклетие. Централниот
регион е претежно ридско-планински, со двете големи рамнини кои се протегаат низ западниот и
источниот дел на Косово (Метохија и Косовските рамнини). Косово* има различни земјишта и тоа
е резултат на структурата на пределот, географската основа, флората, климата и хидрографијата.
Се проценува дека 15% од почвата во Косово* е со висок квалитет, 29% е од среден квалитет и
56% од лош квалитет. Земјата со висок и среден квалитет изнесува 44% од вкупното земјиште.
На целокупната површина на Косово* (10.908.000 хектари), околу 577.000 hа класифицирани како
земјоделско земјиште, а 464.800 ха како шумско земјиште. Од вкупната површина на земјоделско
земјиште 414.000 hа, 180.340 хектари се обработливо земјиште, (главно житни култури, индустриски

156

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

култури и зеленчук), 7.860 ha повеќегодишни култури / овошје и винова лоза; и 224.600 ha е пасишта,
претежно застапени во високите планински области. Косовското земјоделство* се карактеризира со
мали земјоделски стопанства, ниска продуктивност и недостаток на доволно ефикасни советодавни
услуги. Просечната големина на фарма е околу 2,2 - 2,4 ha, фрагментирани на 6 - 8 парцели / помала
површина, додека околу 80% од терени имаат 0,5 - 2,0 хектари земјиште, што го прави невозможно
да се развие конкурентен во форма на земјоделството. Поради неконтролираната урбанизација
многу плодна почва е изгубена за време на изградбата на куќи и патишта, мини депонии и други
објекти.

B3.4.2. Следење на почвата
Состојба на почвата
Косово* има различни категории на почва, иако нејзината територија е мала по површина. Плодната
земја се состои од хумус (11%), кој претежно се наоѓа во Косовската рамнина, сиви карбонатни
(8,4%), алувијални (7,8%), и други темни и серпентини почви. Почвите со слаб квалитет најчесто
можат да се најдат во ридско-планинските области. Тие се состојат од кисела почва, делувијална
почва, мочуришта и други неплодни почви. Текстурата на повеќето од овие видови на профили е
алувијална, глина и глинено-алувијални, а во некои профили со алувијално-песочна текстура.
Вредноста на pH во H2O генерално е слабо кисела, базна и слабо алкална и се намалува со
длабочината. Најчестите почвени типови во Косово* се камбијални почви (околу 42%), ранкери
(11%), смолница (10%), додека флувијалните и колувијалните почви сочинуваат околу 14%. Овие
типови на почви се карактеризираат со одредени физички и хемиски карактеристики, обично се
кисели, се сиромашни во однос на органски материјал и сиромашно-средни во однос на хранливи
материи.
Индикатори за проценка на ризикот од деградација на земјиштето
Косово* се соочува со сериозни проблеми во животната средина кои влијаат на управување со
земјиштето и испуштање на загадувачки материи во земјоделското земјиште, испуштање на
отпадните води и непречистени води во реките и градежните активности во рамките на природните
плавини и на земјоделско земјиште. Локациите за отстранување на отпадни руди се со висок
ризик врз почвата и подземните води од токсични тешки метали. Главните видови на деградација
се ерозијата на почвата предизвикана од порои и излевањете на вода, сечењето дрва, шумските
пожари, каменоломи во шумски предели и неконтролирана употреба на инертен материјал од
речните корита, отпади и депонии, како и неконтролираната урбанизација. Се проценува дека
стапката на ерозија во Косово*, со нејзината снага на фрикција е околу 12 мил/m³ годишно или околу
460 m³ / km² или околу 5 m³ / hа. Намалените органски материи во почвата се најраспространети
долж реките Ситница и Бел Дрим.

B3.4.3. Деградација на почвата
Ерозија
Најзначајните ерозивни активности се забележани спротиводно по течението на реката Ибар, но
исто така и во области во Сливот на реката Лепенец, загрозени од ерозија се и речните сливови
на Бел Дрим и Биначка Морава. Помали еродирани подрачја се забележани во сливот на Ситница.
Реките на Косово* се деградирани главно поради неконтролираната употреба на инертни материјали
од речните корита во текот на дејноста на операторот кој извлекува чакал од реките и околу нив.
Реките кои претрпеле најголема штета се оние во областа на реката Бели Дрим. Меѓу реките кои
се оштетени поради неконтролираната употреба на инертни материјали е и реката Пеќка Бистрица.
Постоечката состојба со ерозијата во Косово*, во согласност со методологијата на д-р С. Гаврилович,
се прикажани во Табела 3.17 подолу.
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Табела 3.17 Категории на ерозија и тотална ерозија, Извор: Мастер план за водите 1983, поранешна Југославија.

Категории на ерозија на почвата

Зафатена област
(km2)

Опфатена
површина (%)
од вкупната
површина)

Категорија I, II, II

5.973 km2

55,6%

Категорија IV (слаба ерозија)

6.680 km2

34,2%

Категорија V (многу слаба ерозија)

1.097 km2

10,2%

Вкупно

10.750 km2

100%

Ерозијата од категориите I, II, III и IV зафаќа површина од 9.653 km2, или 89,8% од вкупната површина.
Ова во основа значи дека не постои ризик од ерозија на полиња од категоријата В. Најранливите
категории се категориите III и IV, каде што се развива процесот на среден и низок степен на ерозија.
Земјиште и промени во користењето на земјиштето
Како резултат на масовната миграција од руралните во урбаните средини по војната, изградба на
објекти на земјоделско земјиште околу урбаните области и по главните патишта во голема мера
влијаеја на промената на употребата на земјиштето. Според Министерството за земјоделство,
шумарство и рурален развој на Косово* се проценува дека околу 400 хектари земјоделско земјиште
секоја година се променува поради изградбата на градби.
Според табелата 3.18, за земјишната покривка во Косово (подолу), разграничени се 27 класи
(верзија 2000) и 26 (во верзијата од 2006 година) од вкупно 44те класи според номенклатурата
на CORINE за земјишната покривка. Анализата на базата на податоци на земјишната покривка
покажува дека полуприродни и шумски подрачја значително доминираат во Косово* заземајќи 57%
од вкупната површина на земјата. Околу 36% од вкупната површина е покриена со листопадни шуми,
3% листопадни и мешани шуми и 9% преодна вегетација. Земјоделските области покриваат 40% од
територијата на Косово*, од најчестите терени со комплексни форми на одгледување и 12% -17%,
главно обработливо земјиште се областите со природна вегетација. Земјиштето класифицирано
како вештачки области зафатило речиси 2,3%, а остатокот од националната територија од околу
0,2% се класифицира како вода. (Види ја картата на CORINE во Анекс IX).

Табела 3.18 CORINE земјишна покривка
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Намалување на органската материја и биодиверзитетот
Органската материја во почвата е извор на храна за фауната во почвата и придонесува за биолошката
разновидност на почвата дејствувајќи како резервоар на хранливи материи во почвата и во голема
мера придонесува за плодноста на почвата. Врз основа на тековните истражувања, Косово* има
залихи за 1.800 васкуларни растителни видови, но се претпоставува дека оваа бројка е повисока
и достигнува до околу 2500 видови. Бидејќи деградација на земјиштето поради интензивното
уништувањето на шумите и шумските пожари, палење на стрништа по жетвените култури, промени
во користењето на земјоделското земјиште, интензивна урбанизација, интензивна испаша на
пасиштата, ерозија на почвата е во голема мера под влијание на падот на органската материја
во почвата и биодиверзитетот во Косово*. Последните трендови во користењето на земјиштето и
климатските промени во Косово* има ефект на органски јаглерод во почвата. Сепак, во Косово не
постои методологија за анализа на органски јаглерод или мрежа за мониторинг на почвата.
Управување со загадените локации
Косово* нема развиено систем за следење на почвата, па оттука и недостатокот на податоци за
квалитет на почвата. Сепак, Агенцијата за животна средина на Косово* преку различни проекти
покажа дека има 110 загадени и контаминирани локалитети. Од овие 110, 28 објекти имаат висок
потенцијал за загадување, при што предложено е истите да се прогласат за еколошки жешки точки
односно, еколошки жаришта. Според наодите на проектот „Дополнителна поддршка за користење
на земјиштето“, финансиран од страна на ЕУ, загадените и контаминирани локации се наоѓаат во
близина на големите индустриски капацитети, како што се Електрични Централи Косово* А и Б*,
фабрика „Фероникел“, рудниците во Трепча, фабриката „Силкапор“, фабриката за цемент „SHARC“, по
течението на реката и во близина на депонијата. Лошото одржување на петте регионални депонии
од страна на друштво за управување со депонии во Косово* резултира со фактот што од отпадните
води од депониите се врши истекување во околните почви, предизвикувајќи загадување на водата
во реките и почвата.

B3.4.4. Институционалната структура за управување со земјиштето,
регулативи и политики за управување
Организација на управување со земјиштето
Надлежностите во областа на управувањето со земјиштето во Косово* се поделени помеѓу двете
министерства и локалната власт, и тоа: Министерството за земјоделство, шумарство и рурален
развој (MAFRD), Министерството за животна средина и просторно планирање (MESP). MAFRD е
одговорен за практична политика и стратешки документи за земјоделско земјиште, планови за
земјоделство и рурален развој, како и документи кои треба да послужат како водичи.
Според Законот за земјоделско земјиште и Законот за планирање и консолидација на земјиште,
Секторот за земјоделска политика и пазари, Одделение за користење на земјиштето, ГИС, регистар
и LPIS во MAFRD е одговорен за користење на земјоделско земјиште, заштита на земјиштето од
деградација, како и за следење на плодноста на земјоделското земјиште на национално ниво.
Покрај тоа, согласно Законот за шумите, Одделението за шумарство е одговорно за користење на
шумското земјиште, за заштита и следење на шумите и шумските земјишта.
Институтот за земјоделство во Косово* - Надлежноста на KAI дека постои техничка и научна
поддршка на техничките служби во MAFRD, контрола на квалитет на земјоделските влзени
параметри, храна и заштита на животната средина, истражување на сорти на земјоделски култури
во агро-еколошките услови во Косово*. Следење и оценување на квалитетот на производството и
плодноста на почвата во Косово*, истражување, идентификација и евиденција на штетни биолошки
агенси (штетници, патогени, плевел, итн).
Косовската Агенција за шумите - KFA е одговорна за прашања поврзани со шуми и шумски култури,
администрација и менаџмент на јавните површини под шуми и шумите во националните паркови на
Косово*. Додека MESP е одговорна за заштитата на животната средина, биолошката разновидност
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и климатските промени и политиката за биолошка разновидност и за стратешките документи.
Одделение за заштита на природата (МЖСПП) - е одговорно за зачувување на природата врз основа
на закони и подзаконски акти за заштита на природата. Учествува во изготвување на легислатива за
заштита на природата, за практични политики и за изработка на стратешки документи за заштита
на животната средина. Предлага мерки и проекти за рехабилитација на еколошки жешки точки,
односно, "жаришта".
Правна рамка
Правната основа која моментално го регулира почвениот сектор во Косово* се состои од главните
примарни и секундарни правни прописи:
-----

Закон бр. 02 / L-26 на земјоделско земјиште.
Закон бр.04 / L-040 за уредување на земјиштето.
Закон бр. 04 / L-120 за заштита на растенијата.
Закон за шумско и шумско земјиште и соодветни подзаконски акти.

Законот за земјоделско земјиште дефинира користење, заштита, уредување и закуп на земјоделско
земјиште за трајно зачувување и заштита на земјоделскиот потенцијал и ќе се користи за земјоделско
производство, освен во случаите предвидени со овој закон и други прописи издадени во согласност
со овој закон.
Законот за земјиште презема мерки и активности на доброволна основа за создавањето на
најголеми парцели и земјоделско земјиште, шуми и земјиште под шуми во функција на рационално
и економично користење на истите.
Усогласеност со регулативите на ЕУ и нивната примена
Во моментов, во ЕУ не е воспоставена главна легислатива за почвите, туку тематска стратегија
за зачувување на почвата, која има за цел да спречи понатамошна деградација, но исто така и
зачувување на функциите на почвата и враќање на деградираните почви. Во овој поглед, во Косово*
до сега не постојат никакви посебни закони, следствено може да се заклучи дека законодавството
за почвите не е во согласност, и покрај Законот за шумите*, кој индиректно ги адресира и почвите.
Сепак, Косово* има развиено прилично добра правна рамка за земјоделското земјиште и развој на
земјиште, но спроведувањето и примената на постојните закони не е систематски.

B3.5. Преглед на проектите за управување со
шуми / вода / земјиште / природни ресурси во
Косово*
До 2000 година, инвестирањето и техничката поддршка во шумарскиот сектор, беа започнати во
рамките на т.н. "итна фаза". Техничка и финансиска помош во врска со зајакнување на човечките
капацитети, создавање на правна рамка, стратегии, програми и планови за стопанисување со
шумите продолжуваат и се уште преовладуваат, вклучувајќи ги и оние во рамките на поддршката за
време на инвентаризациите во 2002/2003 и 2012/2013 изработени од страна на Норвешката шумска
група (NFG), која вклучуваше формулирање на методологија за планирање со шумските екосистеми.
Имаше и инвестиции за да им се помогне на 15 студенти да ги завршат основните и магистерските
студии во Австрија, Германија и Хрватска. Според Извештајот за напредокот во шумарскиот сектор
2014 - 2015, шумарскиот сектор, исто така, беше поддржан од страна на донаторски организации во
периодот 2010 - 2015 во износ од 9.799.779,00 евра, а буџетот на владата за периодот 2013 - 2015
година во износ од 2.827.330,86 евра (Видете Табела 3.8). Најголем процент од инвестициите во
шумарскиот сектор се насочуваат кон планирање на шумарството и во грижата за младите шуми.
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Главните донаторски организации беа владите на Шведска, Финска, Норвешка, FAO, CNVP, GIZ,
USAID, NFG и Европската комисија.
Се проценува дека инвестициите во секторот за вода од донатори од меѓународната заедница и
Владата на Косово* во периодот меѓу 1999 и 2011 година бил најмалку 255,77 милиони вкупно. Од
оваа сума, околу три четвртини од донации од меѓународната заедница, а една четвртина доаѓа
главно од Косовскиот консолидираниот буџет (KCB). Помеѓу главните донатори се Европската
унија, Владата на Швајцарија SCO и германската влада преку Германската развојна банка KfW, кои
заедно инвестираа $154,9 милиони или 61% од вкупниот инвестиран износ. Најголеми инвестиции
на годишна основа беа забележани во 2010 година со вкупно 26,63 милиони евра. Според извештајот
на донаторските активности за периодот 2012 - 2013, најголем дел од капиталните проекти во
секторот животна средина биле поддржани од страна на централниот буџет на Косово*, со околу
67% или 103.730,00 евра, додека донаторската заедница донирала 33%, или 50.292,397 евра.
Во прилог на придонесот на секторот за вода, донаторските инвестиции, исто така, беа насочени
кон другите сектори во областа на заштитата на животната средина, како што се управување со
отпад, биолошката разновидност, студија за состојбата на теренот, урбанистичкото планирање,
климатските промени и градење на капацитетите, итн. Главната цел на Програмата за заштита на
животната средина на Косово*, финансирана од Шведската SIDA, како и четири-годишен проект
имаа цел да се зајакнат капацитетите на релевантните институции за развој на црвени книги на
фауната, следење на подземните води и развојот на плановите и програмите на националните
паркови. Програмата е во почетна фаза.
Еден од многу важните и активни проекти е "Адаптација на климатските промени во Западен
Балкан", имплементиран од Германскиот институт за меѓународна соработка (GIZ), која има за цел
да им помогне на Хидрометеоролошкиот завод во Албанија, Црна Гора, Македонија и Косово* да
разменуваат хидрометеоролошки податоци веднаш по мерење со цел да се подобри системот за
рано предупредување на населението во случај на поплави.
Други важни проекти кои се однесуваат на употребата на почвата / земјиштето поддржани од страна
на Европската комисија, вклучувајќи и проект за користење на земјоделско земјиште (Проект ALUP)
за понатамошна поддршка на користење на земјиштето (FSLU) (поддршка MAFRD) и истражување
на загадувањето на земјоделско земјиште во Косово* (Поддршка MESP и MAFRD).

B3.6. Евалуација на главните трендови и
недостатоци во управувањето со природните
ресурси
Презентираните податоци покажуваат дека Косово* е покриено со шуми и шумско земјиште од
околу 44% од вкупната територија на земјата. Значително доминантни се шумите со ниски дрвја,
вклучувајќи и висок процент на деградирани шуми и грмушки. Врз основа на постоечките еколошки
и биолошки услови во Косово*, шумскиот фонд и растот се многу ниски. И покрај годишен прираст
на шумите од околу 1,4 мил / m3, просечната годишна сеча, и во јавните и приватните шуми е под
200.000 m3. Оваа количина ги задоволува потребите на населението за огревно дрво со само 14%,
а уште помалку - околу 12% со градежна граѓа. Минималниот износ на количината која се сече на
легален начин поврзан со сиромаштија, високата стапка на невработеност, многу висока цена на
метар кубен на дрво и други фактори кои придонесуваат за оштетувањето на шумите. Од овој
аспект, се предвидува дека доминантни ќе бидат широколисни нискостеблени шуми и се очекува
дека ќе се состојат од три главни видови на даб или бука, како и високи шуми со претежно букови
насади (широколисни) и иглолисни шуми и многу низок процент на видови на големи дрвја. Овие
шуми и шумско земјиште се управувани од KFA, тело кое е во надлежност на MAFRD. Управувањето
со природни заштитени подрачја, вклучувајќи ги и јавните шуми, е во надлежност на MESP. Во некои
случаи постои преклопување на надлежностите и улогата на три министерства (MESP MAFRD и
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MTI), особено кога станува збор за управување со економските шуми во националните паркови,
пасишта, каменоломи и живиот свет. Од друга страна, заштитата на шумите и спроведување на
тендерските постапки за сеча, кои ќе следат се во рамките на надлежноста на одделните општини.
Косово* нема јавни претпријатија за сеча, па активноста во шумите ја врши приватниот сектор,
избран на тендерско наддавање кој се врши во соодветните општински институции. Лиценците за
сеча на шума се базираат на многу мали подрачја под шуми (поединечни делови од шумата) годишно.
Шуми, шумско земјиште, флора и фауна и другите природни ресурси продолжуваат да претрпуваат
штета и покрај тоа што поставени се многу строги законски одредби за казнување на нелегални
активности. Оттука, останува главниот проблем - илегални сечи. Но управувањето со шумите во
приватна сопственост се уште е предмет на сложени административни и технички процедури,
иако KFA се обиде да го реши ова прашање со вклучување на претставници на приватни шуми во
изготвувањето на законодавството, стратегиите и структурирање т.н., заедничко стопанисување
со шуми".
Податоците за бројот на вработените во функција на шумарството и дрвната индустрија се
пресметуваат врз основа на развојот на различни проекти и студии во областа на шумарството, со
користење на заеднички технички и логички пресметки во отсуство на веродостојни статистички
податоци. Значителен број на вработени во оперативното шумарство и дрвна индустрија се сезонски
работници и не се регистрирани во релевантните институции за вработување. Сопствениците на шуми
кои имаат компании за вршење сеча, исто така, не се регистрирани кај Службата за вработување.
Важно е да се напомене дека главните приходи во овој сектор доаѓаат од закуп на шумско земјиште,
чија потенцијална употреба би можела да биде изградбата на туристички и рекреативни објекти. Овие
објекти претставуваат ризик од постојана промена на користењето на земјиштето. Причината за
кои бараат алтернативни извори на приход произлегува од релативното учество на шумарството во
финансиско планирање на MAFRD која паѓа на земјоделството и руралниот развој. Во овој контекст,
сопствениците на приватни шуми немаа поддршка преку субвенции и грантови во иста мера како и
земјоделските производители. Се чини дека овој тренд продолжува во рамките на IPA (инструмент
за пред-пристапна помош), главен финансиски пакет за Косово*. Во рамките на овој пакет, не постои
посебен фонд за шумарство предвиден во Законот за шумите. Финансиската и техничката поддршка
од меѓународните донатори главно беше фокусирана на зајакнување на човечките капацитети и
планирање на управувањето со шумите, додека застапеноста на заштитените подрачја на државно
ниво изнесуваше околу 10,9%. Постои солидна законска основа која го регулира управувањето
со природните ресурси, вклучувајќи ги и шумите и ресурсите поврзани со шумите, но главниот
проблем е слабата имплементација на законите. Претходните практики на управување со природни
ресурси покажуваат дека постои потреба од правно и организациско регулирање на некои прашања
преку предлогот на новите закони. Како што претходно беше прикажано, во периодите 2002/03 и
2012/13 беа спроведени два шумски пописи. Резултатите од овие инвентари покажуваат солидна
слика за состојбата на шумата во Косово*. Предадените податоци обезбедуваат добра основа за
развој на стратегии, програми и проекти. Имплементацијата на инвентаризацијата на шумите ќе се
спроведува преку долгорочни и годишни планови за управување со шумите. Таквите програми се
неопходни во контекст на отсуството на соодветен професионален третман во однос на формата
и начинот на сеча и шумарство во зависност од видот на дрво, во класата на шумите, возраста на
шумите, квалитетот на почвата, шумските видови, итн. Со анализа и преглед на компетентност и
искуство на постојните технички и квалификувани работници во шумарскиот сектор, може да се
заклучи дека постои итна потреба да се организира повисоко образование за шумарство и обука,
вклучувајќи и обука за сопственици на приватни шуми.
Водните ресурси на Косово*, како клучен фактор за одржлив развој на Косово* се ограничени (1600
m3 / вода / година / по жител), па оттаму мониторингот, зачувувањето и рационалното користење на
водните ресурси е критичен. Мрежата за следење на површинските води е доста добро развиена и
се состои од 54 станици, но недостасува следење на квалитетот на подземните води, така што во
иднина посебно внимание треба да се посвети на оваа задача. Градењето капацитети за следење
на водните ресурси останува нешто што треба да се разгледа во наредните години.
Губењето на вода, било технички или комерцијално, изнесува околу 55% и претставува значаен
предизвик за решавање во иднина. Испуштањето на отпадни води во животната средина без
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претходен третман го зголемува притисокот врз изворите на површинските и подземните води.
Квалитетот на водата се влошува, главно во близина на урбаните области и големите индустриски
постројки. Неконтролираното користење на ресурсите, заедно со оштетувањето на речните корита,
останува една од најраспространетите форми на деградација на водните ресурси. Одговорностите
за управување со води и управување со водните ресурси во Косово* се поделени помеѓу шест
министерства, регулаторно тело за вода на Косово*, регионалните водоводни компании и
локалните власти со преклопување на надлежностите на органите на централно и на локално
ниво, што резултира во еден фрагментиран сектор вода со неефикасни операции и недостаток на
транспарентност.
Иако вештините на вработените во MESP се подобрени во многу области, сепак капацитетите на
вработените не се доволни за извршување на сложени аналитички задачи потребни за управување
со водите и планирање на ризик од поплави. Ова е особено случај кога е потребен софистициран
софтвер за обработка на податоци, контрола на податоците и толкување на резултатите. Овие
задачи често бараат високо ниво на квалификации и долгогодишно искуство за да ја направат
вистинската работа. Некои од овие сложени задачи ќе бараат надворешна поддршка во наредните
години. Со цел да се привлечат високо квалификувани и компетентни експерти, се препорачува да
се подобрат условите за вработување во јавниот сектор.
Сепак, во секторот за вода останува уште многу да се направи, вклучувајќи го водоснаб-дувањето,
одведувањето на отпадните води, третман на отпадни води за наводнување и одводнување,
управување со ризикот, спречување на ерозијата и развој на хидро-електрични централи.
Капацитетот да се инвестира во проекти за капитална инфраструктура е ограничен и има многу
други барања за конкурентност од другите сектори. Домаќинствата имаат ограничен приход и не
можат да си дозволат високи тарифи за вода.
Главните институционални и правни прашања во секторот за вода во Косово* се:
•
•
•
•
•
•

Недоволен капацитет на вработените во Одделот за вода е потребен за извршување на
сложени аналитички задачи.
Властите задолжени за речните сливови не се воспоставени / се неефикасни.
Улогата на локалната власт не е прецизирана (се совпаѓа со улогата на регионалните
водоводни компании РВП).
Недоволна прекугранична и меѓуминистерска соработка.
Недоволно ниво на транспозиција на Директивите на ЕУ во областа на законодавството за
вода.
Стратешки документи кои не се одобрени (на пр. Стратегија за вода на Косово*).

Главните институционални и правни прашања во секторот за вода во Косово* се:
•
•
•
•
•
•
•
•

Несоодветно следење на изворите на површинските подземни води.
Лошо развиено проширување на услугите за водоснабдување во руралните средини.
Недостаток на заштита на изворите на вода.
Недостаток на капацитети за третман на загадена вода.
Проширување на услуги за водоснабдување и отпадни води.
Недостаток на планови за управување со ризикот од поплави и суша.
Недостаток на капацитет за спроведување на законот; и
Загубите на вода се уште се многу високи поради истекување и нелегално користење на
услугите.

Земјишните ресурси во Косово*, особено земјоделското земјиште, се многу ограничени и се проценува
дека денес има само 0,10 ха/ жител на земјоделско земјиште со тренд на натамошно намалување.
Големината на фармите во Косово* е многу мала со тенденција за понатамошна фрагментација.
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Ова генерално го оневозможува одржливото земјоделско производство и создавање на приходи
од фармите. Продолжува тенденцијата за промена на дестинацијата на земјоделското земјиште
кон урбанизирана и друга неземјоделска употреба. Друг проблем е загадувањето и деградацијата
на земјиштето; како што е загадувањето на подземните води преку испуштање на загадувачи
на земја во земјоделско земјиште, ослободување на отпадните води и суровата канализација во
реките, отстранување на урбаниот и индустрискиот отпад, како и ерозија поради неземјоделски
активности. Во поголем обем, пазарот на земјоделско земјиште сè уште не е целосно развиен и
сеуште е во процес на континуиран процес на приватизација низ цело Косово*.
Главните прашања поврзани со заштитата на земјиштето во управувањето може да се наведат вака:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Земјоделството е сеуште мало. Земјиштето под закуп е мало и екстремно фрагментирано.
Го спречува земјоделството за сопствени потреби.
Пренамената од земјоделско земјиште во градежно земјиште не е ограничено. Напорите за
контрола на промените во користењето на земјиштето досега не беа успешни. Ова доведе до
непотребно големи области на изгубеното земјоделско земјиште и неефикасен урбан развој.
Недостаток на инвестиции во системите за наводнување, за поништување на консолидација
на земјиштето и инвестициите на ад-хок страна на општините. Покрај тоа, ова резултира со
непроверен пазар за земјоделско земјиште.
Вреднувањето и цените на земјоделското земјиште не се транспарентни и не го одразуваат
производствениот капацитет.
Не постои функционален и транспарентен систем за закуп на земјиште.
Сопственоста на земјиште кое во моментов е регистрирано преку катастарот во Регистарот
на правото на недвижен имот (РПНИ) е застарен и несоодветен.
Не постои данок на рурално земјиште, кое, колку и да е непопуларно, ќе ја зголеми употребата
на земјоделско земјиште и ќе им помогне на општините да го финансираат руралниот развој.
Законодавството поврзано со руралното земјиште не е конзистентно.
Меѓу-министерската соработка е слаба. Институциите ги штитат своите надлежности и
мандати.

B3.7. Заклучоци (статус кво, трендови и
недостатоци во однос на сите три природни
ресурси)
Шумите, водните ресурси и управувањето со почвите се тесно поврзани. Одржливото стопанисување
со шумите е од клучно значење за ублажување на климатските промени преку понудата на свежа
вода со добар квалитет, обезбедување на заштита од природни катастрофи како поплави и ерозија
на почвата, како и борбата против дезертификацијата. Еден од најважните аспекти на шумите
во врска со управувањето со водните ресурси е нивната способност да ја намали ерозијата на
почвата. Преку стабилизирање на почвата, шумите ја минимизираат ерозијата во најмала мера и
го намалуваат влошувањето на квалитетот на водата предизвикана од седиментација. Шумите ги
штитат капацитетите на водните тела и капацитетите за одводнување на водата преку задржување
на седиментите и загадувачите во активностите при искористување на земјиштето со висок наклон.
Затоа, управувањето со земјиштето, управувањето со водните тела и управувањето на локално
и централно ниво треба да работат заедно во идентификување и спроведување на соодветни
мерки за да се подобри застапеноста на шумското земјиште и прекинување на деградацијата на
земјиштето.
Во Косово*, управувањето со овие три природни ресурси на централно ниво е поделено помеѓу
Министерството за земјоделство, шумарство и рурален развој (MAFRD) и Министерството за
животна средина и просторно планирање (MESP), како и помеѓу две агенции: Косовската агенција за
шума (KFA) и Косовската агенција за заштита на животната средина на Косово* (KEPA). Политиката
за вода и управување со водите, заштита на почвата и биодиверзитетот е одговорност на MESP,
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додека управувањето со земјиштето и користењето на земјишните политики за наводнување и
користењето на водата во земјоделството во надлежност на MAFRD. Иако постојат голем број на
институции кои се занимаваат со истите природни ресурси, секогаш постои ризик дека може да
се појави недостаток на комуникација и флексибилност во контекст на ефикасно управување на
природните ресурси.
Сепак, шумарскиот, водниот и земјишниот сектор, исто така, се натпреваруваат со други сектори во
однос на финансирањето и инвестициите. Во моментов најважните инвестиции во сите три сектори
се сеуште од меѓународни фондови. Друга важна пречка е недостатокот на капацитет во смисла
на соработка со цел да се усогласи со политиките на ЕУ. Иако на вештините на вработените во
MESP подобрена во многу области, кадровски капацитет не е доволен за извршување на сложени
задачи потребни за аналитички планови за управување со вода или со што ризикот од поплави.
Во текот на следните години, ќе биде потребна надворешна поддршка за извршување на сложени
задачи поврзани со добро управување со природните ресурси. Со цел да се привлечат високо
квалификувани и професионални специјалисти на централно и локално ниво, се препорачува да се
подобрат условите за вработување во јавниот сектор.

B3.8. Препораки за интегрирано управување /
меѓусекторска соработка за шумите, водите и
земјишните ресурси во Косово*
1. Соработката меѓу секторите за вода, почва и шумарство, како на национално, така и на
локално ниво, се препорачува за нивниот одржлив развој во Косово*.
2. Подобрувањето на прекуграничната соработка и интегралното управување со шумите и
водните ресурси е многу значајно.
3. Се предлага ефикасното и правично одржливо управување со природните ресурси да стане
главна цел со цел природните ресурси да ги задоволат сè повеќе и повеќе барањата и
соодветно да одговорат на предизвиците на климатските промени.
4. Да се разјаснат и усогласат надлежностите на различните одделенија / агенции во рамките
на MESP, MAFRD и локалните власти со цел да се избегнат преклопувања и неефикасност
во активностите.
5. Подигнување на свеста и едукација на населението во врска со рационалното користење
на шумите, водата и копнените ресурси, со цел да се избегне уништување и прекумерно
користење на ресурсите.
6. Интеграцијата на техниките за собирање и управување со податоци поврзани со ресурсите
на водата, шумите и почвата за да се создаде сеопфатна политика за правилно интегрирано
управување и меѓусекторска соработка е од суштинско значење.
7. Дополнителни инвестиции во мрежата за следење на водата и почвените ресурси и поддршка
на вработените, особено во подобрувањето на способноста за преработка, пренос на
податоци и следење во реално време на информации за поплави / суши, квалитет на водата,
следење на квалитетот и загадување на почвата.
8. Промовирање на подобро разбирање на интеракциите помеѓу шумите, водата, енергијата
и екосистемите во однос на водата во речните сливови со цел да се зајакнат синергиите
и кохерентноста на политиките помеѓу секторите за вода, земјоделство и управување со
земјиштето.
9. Соработката на ниво на речен слив е неопходна, особено во однос на процесот на
усогласување и приближување на законодавството на ЕУ во областа на управувањето со
шумите, водите и почвата.
10. Поттикнување на користење на земјоделско земјиште и стимулирање на пазарот на земјиште
со нови инструменти, како што е воведувањето на данок на земја.
11. Адаптирање на законодавството на со она на Европската унија во сите сектори е потребно
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и силно поддржано.

B3.9. Препораки за продолжување на активностите
за подобрување на управувањето со
националните ресурси во Косово*
Еден од најважните параметри за управување со шумите, водите и земјиштето во иднина е
почитувањето на нивната мултифункционална улога. Недостатокот на јасни политики и национални
програми создава ситуација во која нема јасна визија и стратегија за подобрување на овие ресурси,
и покрај поволните климатски, географски, еколошки и други услови што преовладуваат во Косово*.
Главни препораки за подобрување на шумарскиот сектор
И покрај постоечките практични документи за политики, некои аспекти од висок приоритет во
врска со шумите и шумарството остануваат ненаселени, како што се:
▶▶ Изработка на програма за платформа и долгорочни цели за шуми со цел да се воспостави
одржливо и мултифункционално стопанисување со шуми и ресурси поврзани со шумите.
▶▶ Консолидирање на структурите на одржливо стопанисување со шумите, структурата на
администрацијата и управувањето.
▶▶ Завршување на класификацијата на шумите според режимите на заштита (кодификација на
шумите).
▶▶ Промовирање на политики кои ги почитуваат правата за користење и шумски имот (закуп на
земјиште).
▶▶ Развивање политики и активности кои директно се борат против уништувањето на шумите
и деградацијата на шумите.
▶▶ Да се зголеми вклученоста на приватниот сектор во управувањето со шумите и доброто
управување.
▶▶ Создавањето на правна рамка и управувачка структура за спроведување на регулативите
и директивите на ЕУ, како и регионалните и меѓународните конвенции и договори, како што
е Регулатива на ЕУ за дрво (EUTR) и имплементација на Законот за шумите, управување и
Директивата за трговија на ЕУ (FLEGT Директивата Хабитат 92/43, Директивата за птици на
ЕУ 79/409, Натура 2000, IUCN, UNFCCC, итн.).
▶▶ Прилагодување на шемите за субвенции во шумарскиот сектор. Поттикнување и потпомогање
на земјоделците да аплицираат за грантови за активности во шумарството од предвидените
линии на финансирање за периодот 2014 - 2020 од Инструментот на ЕУ за претпристапна
помош (IPA II програма).
▶▶ Завршување на листата на биолошка разновидност и "црвени книги".
▶▶ Подобрување на активностите за повисоко, како и стручно образование и обука во областа
на шумарството.
▶▶ Промовирање на транспарентни и ефикасни дрвени пазари за здрав бизнис.
▶▶ Поддршка на инвестиции на приватниот сектор во дрвната индустрија, за примарна
обработка (сечење), и следственото производство.
Главни препораки за секторите вода и почва
▶▶ Развој на планови за управување со речен слив (интегрирано водостопанство).
▶▶ Зајакнување на интегрираните институции за управување со речен слив (IURS / IRBM).
▶▶ Обука и градење на капацитети за процедури и стандарди за управување, и / или воведување
или имплементација на нова законска рамка, во согласност со Рамковната директива за
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▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

вода на ЕУ.
Развивање мрежа за набљудување и мерење на квалитетот и количеството на вода.
Понатамошна институционална поддршка на вработените во МЖСПП и MAFRD за
извршување на сложени задачи поврзани со доброто управување на природните ресурси,
што е потребно во текот на следните години.
Зачувување на водните ресурси и подобрување на нивниот статус.
Развој и одобрување на стратешки планови за итни мерки (управување со ризик од поплави
/ суша).
Подобрување и подобрување на одбранбените капацитети на локалните заедници да се
соочат со опасностите од поплави, да ја намалат штетата и да закрепнат брзо од прекин на
услугата.
Зголемување на свеста и значително зачувување и оценување на интегритетот и други
важни водните екосистеми (живеалишта на ретки и загрозени видови ендемични, природни
засолништа за богатството на биодиверзитетот, миграциски коридори, итн).
Да се развие подобар пристап до водоснабдување и канализација.
Зголемени приходи од услуги за вода (плаќање и намалување на загубите).
Развој и изградба на пречистителни станици за урбани и индустриски отпадни води.
Промовирање и подобрување на пазарот на закуп на земјиште и земјоделско земјиште.
Промовирање и поддршка на консолидација и уредување на земјиштето.
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Косово*.
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MESP - CASS, Изјава за животна средина во Косово* 2015;
Регулаторно тело за водоснабдување и водостопанство на Косово*, годишни извештаи за работата
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MESP, Стратегија за вода на Косово*, нацрт;
МЖСПП, Стратегија за просторен развој на Косово* 2010-2020,
МПСП, рамка за стратегија за климатски промени (ЦКФС) за Косово*;
Швајцарската канцеларија за соработка (Швајцарската канцеларија за соработка) во Косово* и
работната група за вода, Извештаи рамка проекти за управување со поплавите (суша) во Косово*;
Е. Цани, ГИЗ, германската агенција за меѓународна соработка, ,, Идентификација на општините /
заедниците кои им е потребна поддршка за управување со ризикот од поплави и ризикот од суша
во Албанија и Косово* "- извештај за проектот.
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Сојузен фонд за итна помош во случај на природни катастрофи (DREF) - работа DREF n ° MDRKV006,
Извештај за поплавите во 2013 година во Косово;
ГИЗ / SWG, физибилити студија за зајакнување на регионалната соработка / вмрежување во
шумарство и водостопанство и одржлив развој на земјите од сливот на Југоисточна Европа;
Косовското собрание *, Косовскиот закон за води *;
Собрание на Косово*, Закон за заштита од природни и други катастрофи;
Зелен извештај за Косово*, 2013 (Министерство за земјоделство, шумарство и рурален развој МЗСПР);
Педолошки Карта на Косово* (клун консултанти GmbH, Am Св Niclas Шахт 13 09599 Фрајбург,
Германија, А. Барт www.beak.de Независната комисија за рударство и минерали);
Собрание на Косово* Закон за земјоделско земјиште;
Собрание на Косово* Закон за консолидација и уредување на земјиште;
МЗЗПР, Извештај за напредокот во шумарскиот сектор2014 - 2015;
Arijan, Š. Историски трендови во инвестициите во секторот за вода во Косово*, 1999-2011.
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АНЕКС B3.1

Дополнителни податоци

Слика 3.3 Покриеност со шума во Косово* (Извор: МЗСПРUNDP, "Национален парк Шара, 2013 година)

Слика 3.5 Речни басени на Косово* (Извор: Извештај
за состојбата на водата 2015, МППП

Слика 3.4 Подрачја под шуми опфатени со новите планови за
управување со шумите во Косово* (Извор: Национален инвентар на
шумите во Косово*, 2012/13)

Слика 3.6 Карта на областиобласта со висок ризик од поплави и регулирани
текови на реките заради поплави (Извор: Извештај за состојбата на водата,
2015 МЖСПП)
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Слика 3.7 Мрежа за следење на квалитетот на површинските води, (Извор: Извештај за состојбата со вода, 2015
МЖСПП)

Слика 3.8 Карта на класификација на квалитет, Извор: КАЗЖС / АMMК, 2010 МЖСПП
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Слика 3.9 Карта на CORINE на почвена покривка и користење на површинските води, Извор: КАЗЖС / АMMК,
МЖСПП 2010
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ПОГЛАВЈЕ B4

Преглед на управувањето со
природните ресурси во
Македонија
Иван Блинков10 , Македонка Стојановска11

B4.1 Вовед: Општи информации за земјата
Република Македонија се наоѓа во централниот дел на Балканскиот Полуостров и има многу поволна
географска положба. Се протега помеѓу 40° 50' и 42° 20' северна географска ширина и 20° 27'30"и
23° 05' источна должина. Многу важни патишта минуваат низ земјата и ја поврзуваат Централна и
Источна Европа со јужните и југоисточните делови на континентот и продолжуваат кон земјите од
Блискиот Исток и пошироко. Вкупната површина на земјата е 25.713 km2. Последниот попис беше
спроведен во 2002 година, според податоците од листата на Република Македонија има околу 2
милиони жители, од кои 56,7% живеат во урбаните средини и 43,3% во руралните средини (Јанеска
и Војнец, 2012). Откако стана независна во 1991 година, Република Македонија се соочува со низа
економски и политички предизвици кои имаат силно влијание врз националната економија.
Шумарството обезбедува 0,3% - 0,5% од БДП, но доколку се вреднува мултифункционална
употреба, овој придонес ќе биде поголем. Дрвната индустрија (примарна и секундарна преработка
на дрво, мебел индустријата, индустријата за хартија) изнесува 2,5% - 3,0% од БДП (Министерство
за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, 2006 година на вода).
Стапката на невработеност во Македонија, особено невработеноста кај младите и долготрајната
невработеност, постојано е висока, што покажува длабоко вкоренети структурни бариери на
пазарот на трудот. Македонија - заедно со другите земји од Западен Балкан - е призната како
потенцијален кандидат за членство во ЕУ за време на самитот на Европскиот совет во Солун во
2003 година, Македонија го потпиша процесот за стабилизација и асоцијација во 2004 година, како
прва земја во регионот.
Република Македонија ја поднесе својата апликација за членство во ЕУ во март 2004 година, а
Советот беше во декември 2005 година. Одлучено е да се додели кандидатски статус врз основа
на позитивното мислење на Комисијата. Во октомври 2009 година, Комисијата даде препорака за
отпочнување на преговори за пристап, а во 2015 година оваа препорака е условена со дефинираните
"итни реформски приоритети" во земјата.

10
11

Универзитет Св. Кирил и Методиј, Шумарски факултет, Скопје
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Шумарски факултет, Скопје
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B4.2 Проценка на шумарскиот сектор
B4.2.1 Шумски ресурси и управување

Шумско подрачје според режимот на управување и заштита
Табела 4.1 Големина на шумската површина според управниот (економски, неекономски) и режимот на заштита (Извор: Македонски
шуми на јавното претпријатие)

Типови на шуми

Површина [hа]
Економски

1. Високи шуми

255.484

2. Густи шуми

546.179

1+2. Сите шуми

801.663

3. Грмушки

18.972

4. Гола земја

256.802

Со
Неекономски Заштитени специјална
намена

Заштитни

Вкупно

3+4. Грмушки и гола
275.774
земја
5. Други шумски
области - плантажи

14.459

FAO шуми (1+2+3+5)

835.094

6. Сите шуми и шумска
1.091.896
земја

80.000

184.137

Вкупната површина на шумско земјиште во Република Македонија е 10.918 km2 од кои под шуми
се 835.055 (76,5%) ha или 42,5% од вкупната површина, додека 256.802 hа (23,52%) не е покриена
со дрвја (грмушки и голо земјиште). Најчести (63,4%) се нискостеблени шуми, додека 30,4% се
високи шуми. Останатите 6,2% се шумски култури и останати шумски површини (Прилог - Слика
1). Последниот попис на шумите во Република беше во 1979 година и во моментов не постојат
јавни податоци за шумите со специјална намена и за заштитни шуми. Целосни информации може да
се најдат само за шумите управувани од ЈП ,,Македонски шуми'' (ЈПМШ) - Македонски шуми (или
економски шуми), за не-економските и заштитените шуми се наоѓаат само податоци за вкупната
површина.
Шумски фонд, прираст и сеча, и јаглероден фонд
Вкупниот шумски фонд изнесува околу 75 милиони/м3, а вкупниот годишен прираст изнесува околу
1 милион/ m3. Вкупниот очекуван раст во 10 години за шумите под надлежност на ЈПМШ изнесува од
10.948.149 m3, до 1.094.815 m3 годишно (http://www.mkdsumi.com.mk/index_mkd_sumi_en.php?page=1).
Планираната експлоатација достигнува 70% - 75%. Просечниот годишен прираст по хектар е 2,02
m3. (Табела 4.2). Затоа, мора да се нагласи дека нема податоци посебно класифицирани за високи и
густи шуми за шумскиот фонд и зголемување на годишниот прираст (Прилог - Слика 2). Податоците
за состојбата на јаглеродниот фонд за шумите во Македонија не се достапни. Иако 2013 година,
Третиот план за климатски промени во Македонија беше развиен со финансиска поддршка на GEF
и UNDP, но немаше податоци за шумарскиот сектор и содржината на јаглерод.
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Табела 4.2 Шумски фонд, прираст и сеча (Извор: Инвентар на шумите 1979)

Типови
шуми

на

Државна сопственост
000 m3

Вкупно

Приватна сопственост

m3/ha

000 m3

000 m3

m3/ha

m3/ha

Шумски фонд
Високостеблести
255.484
шуми
Нискостеблести
шуми

546.179

Вкупно

68.592,167

84,0

5.750,955

64,6

74.343,122

82,1

1.829,030

2,02

Вкупно годишно зголемување на прирастот
Високостеблести
шуми
Нискостеблести
шуми
Вкупно

1.675,491

2,05

153,539

1,72

Типови на шуми и сопственост според режимот на управување
Според новиот Закон за шумите (2009) постојат само два вида на сопственост: јавно и приватно.
Со шумите во јавна сопственост управува ЈПМШ, освен шумите во заштитени подрачја управувани
од јавни установи за заштитени подрачја. Приватните шуми исто така се управуваат од ЈП затоа
што сопствениците на приватните шуми мора да имаат дозвола издадена од ЈП за било каква
активност што се врши во нивните шуми поради тоа што сопствениците на приватните шуми немаат
управни планови за своите шуми. Од вкупните површини под шумите, шумите во сопственост на
државата сочинуваат 89,1%, а нивниот удел во вкупната дрвна маса изнесува 92,2%. Шумите во
приватна сопственост сочинуваат 10,9% (Државен завод за статистика на Република Македонија,
2015). Приватните шуми се мали и фрагментирани. Просечна големина на приватни шуми е 0,6 ха.
(Трендафилов и други 2008).
Главните видови на дрва по површини во шумите во Македонија се: Даб (30%), Бука (23%), црн бор
(4,6%) и ела (0,65%).
Табела 4.3 Главни видови на дрва во јавни и приватни шуми

Категории на шуми

Јавни шуми

Приватни шуми

ha

ha

Вкупно
ha

%

Даб

258.272

49.786

308.058

31,30

Бука

209.055

23.188

232.243

23,60

Црн бор

40.029

5.331

45.360

4,60

Шкотски бор

7.473

986

8.459

0,86

Ела

5.699

148

5.847

0,60

B4.2.2. Шумите како поддршка на руралните заедници
Во Република Македонија, годишната побарувачката за огревно дрво е, како што е наведено, околу
800.000 m3, и оваа побарувачка е главно исполнета со производство на огревно дрво од шуми во
државна и приватна сопственост. Дрвната индустрија преработува околу 100.000 - 120.000 m3 што
доаѓаат од шумите, но поради недостигот на ресурси што Македонија ги има за индустриско дрво од
иглолисни дрва, увозот на дрво е многу поголемо од производството во Македонија.
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Производството на огревно и техничко дрво бара ангажирање на човечка работна сила за сечење,
снабдување и транспорт и приходи кои ќе ги покриваат нивните приходи. Повеќето од овие луѓе се
жители на селата и планинските региони. Другиот економски потенцијал за руралните заедници се
однесува на шумските производи, вклучувајќи растенија, овошје/плодови, печурки и дивеч. Секоја
година дел од населението собира шумски производи и ги користи за сопствени потреби или ги
продава на пазарите. Собираат околу 50 видови печурка, годишниот извоз изнесува околу 320 тони,
што изнесува околу 1,9 милиони евра. Што се однесува до билни / медицински видови, годишно се
изведуваат околу 1.100 тони, во вредност од околу 1,3 милиони евра. Откуп и извоз извршуваат
неколку компании (меѓу кои и Алкалоид Билка, Јака, Коро).
Од диво овошје, боровницата се истакнува. Покрај неа, дива јаболка, круша, вишна и цреша се
бараат како додатоци за овошните чаеви. (Стратегија за биодиверзитет на Република Македонија).
Од друга страна, селскиот и планинскиот туризам се повеќе важни за развојот на руралните
области. Луѓето кои живеат во близина на шумските области имаат можност да го искористат овој
вид туризам преку обезбедување услуги на туристи кои сакаат да живеат во шумите.
Јавни шуми и јавни шумски претпријатија
Јавното претпријатие, Македонски шуми започна со работа на 01.07.1998 година. како правен
наследник на триесет независни шумски претпријатија кои веќе постоеле. Управувањето со
јавното претпријатие е воспоставено и регулирано во согласност со член 17 од Законот за шумите
и Законот за јавни претпријатија, правни прописи од областа на шумарството, Законот за трговски
друштва, сметководствени акти и други релевантни закони и законски прописи. Односите во
јавното претпријатие се регулирани со статутот и внатрешните општи акти на претпријатието и тој
е одговорен за управувањето со државните шуми, кои се со трговски и заштитнички карактер (член
87).
Вработувања во шумарскиот сектор
Јавно претпријатие „Македонски шуми" (ЈПМШ) вработува вкупно 2.232 луѓе. Според квалификациите
на вработените, двајца се доктори на науки, 15 имаат магистратура, 410 со дипломи за основни
студии (главно инженери за шумарство); 74 има со двегодишно високо образование; 1.140 има со
средношколска стручна подготовка (главно шумски техничари), а 591 има со основно училиште
(шумарски работници) (ЈП „Македонски Шуми ", 2016).
Покрај нискиот придонес во националниот БДП, шумарството и шумската индустрија имаат важна
улога во националната економија, особено во руралните области, бидејќи овозможуваат вработување
на земјоделците. Според официјалната статистика, околу 7.000 луѓе се директно вработени во
шумарството и шумската индустрија. Индиректно, овој сектор обезбедува можности за вработување
(сезонски работи) за дополнителни 35.000 - 40.000 луѓе со повеќекратни ефекти. Десеттина илјади
луѓе се потпираат на шумарската индустрија за заработувачка. Јавното претпријатие склучува
договори со преку 200 мали претпријатија за услуги како што се сечење дрва, транспорт на дрвни
сортименти, што значи дека така ги зајакнуваат овие претпријатија. Исто така, секое произведено
исечено дрво оди кон малите претпријатија, што значи дека тие не се сметаат како вработени во
шумарскиот сектор, но дека овие работници се индиректно поддржани. Со оглед на тоа што 40%
од населението живее во рурални средини, и бидејќи голем дел од овие луѓе се без вработување,
секако дека шумарството ќе биде од особена важност за подигање на стандардите за живеење во
руралните области (туризам, недрвени шумски производи, итн.)

B4.2.3. Поттикнување на конкурентноста во шумарскиот сектор и
додавање вредности
Јавните претпријатија се главна компонента на јавниот сектор, заедно со мешаните претпријатија
(базирани на државно и приватно сопствеништво) и во помала или поголема мера се контролирани
од државните органи. (Мајкан, 2013) Според тоа, Јавното претпријатие кое управува со државните
шуми во Македонија, на еден свој начин има исклучиви монополски права што му се доделуваат
за разни причини (чиста вода, почва и чист воздух). Ова исклучиво право може да го оневозможи
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создавање на вистински внатрешен пазар во овие сектори, што е и случај во земјата. Значи, тие се
главниот конкурент на пазарот на дрва во земјата. Сепак, тие не произведуваат иверки, брикети
и пелети; За разлика од тоа, тие само продаваат огревно и индустриско дрво. Сопствениците на
приватни шуми од неодамна почнаа да покажуваат интерес за своите имоти, но во најголем број
случаи тие само ги задоволуваат своите внатрешни потреби од овие шуми; тие не продаваат, а
се значајни конкуренти на пазарот. (Стојановска, 2012). Можеби тоа е причината зошто ова
претпријатие не е заинтересирано за додаток на додадена вредност. Шумарскиот сектор во земјата
треба веднаш да започне со промени во оваа насока, имајќи предвид дека постојат многу можности
кои можат да се искористат за конкурентност и за ланецот на додадена вредност.
Шумски продукти и услуги
Според статистичките податоци за извозот - увозот за 2004 година, увозот на дрвни производи е за
50 милиони евра поголем од извозот. Најголемиот дел од увозот се состои од внесување шперплочи,
дрвна граѓа од четинарско дрво, столарија и паркети. Дефицитот на домашните производи што
се покрива со увоз е создаден еден дел поради затварање на поранешните производствени
капацитети во шумарската индустрија, а втор дел поради недостиг на ресурси што Македонија
ги има во техничкиот дрво од четинарски видови дрва. Само 4 - 5% шуми се чисти четинарски
плантажи, а 4 - 5% е учество на четинарски во мешани насади.
Многу е тешко да се најдат количества кога се работи за недрвни шумски производи, затоа што
Статистичкиот преглед прикажува податоци за сите недрвни шумски производи засебно и е многу
тешко да се направи анализа. Тоа е прашање на кое треба да се работи за собирање на вистински
податоци кои би можеле да помогнат или да се мотивира населението на руралните области да
бидат активни во оваа област. Во земјата нема оценки на услугите кои доаѓаат од шумарство.
Доприносот на шумарскиот сектор во БДП
Шумарството во Република Македонија е стопанска гранка која придонесува за БДП помеѓу 0,3%
и 0,5%. Сепак, доколку мултифункционалното користење на шумите би се вреднувало, придонесот
на шумите во БДП на земјата би бил значително поголем. Се проценува дека уделот на шумарската
индустрија (примарни и секундарни преработки на дрво, мебел, хартија и целулоза) во БДП е помеѓу
2,5% и 3%. Овие податоци може да се добијат од неколку внатрешни извештаи на релевантни
претпријатија и институции.
Нелегална сеча на дрва
Вкупно гледано, се претпоставува дека обемот на нелегално дрво во Република Македонија се
движи во опсег од 25% до 30% (главно огревно дрво - над 40%). Што се однесува на борбата против
нелегалните шумски сечи, соработката помеѓу шумската полиција и Министерството за внатрешни
работи е воспоставена. Полициските органи се надлежни за борба против нелегалните активности
во државата, вклучително и оние во шумарската дејност, како и за преземање мерки против
чинителите заедно со шумската полиција. Меѓутоа, мал број полициски работници, недостаток
на материјална опрема и недоволно стручни капацитети не дозволуваат ефикасна борба против
незаконската сеча. Институционалните капацитети за превенција на нелегални сечења на шумите,
во рамките на институциите, се недоволни.
Главните причини за незаконското сечење на шумите во Република Македонија се несоодветни
социјални и економски услови, недоволен број шумски полицајци, како и неефикасна администрација
на одделенијата за правда. Исто така постои и разлика во цената на исечените дрва, тие кои се
нелегално исечени, се продаваат по поефтина цена. Соочувајки се се со овие проблеми, терминот
„одржливо управување“ беше вклучен во Стратегијата за одржлив развој на шумарството и во
Законот за Шуми.
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B4.2.4. Заштита на шумите и подобрување на екосистемските услуги
Здравјето и оштетувањето на шумите
Еден од најштетните фактори за шумите и природата во Република Македонија се шумски пожари.
Главните причини на шумските пожари се:
•
•

пироманија, која е многу ретка во земјата; и
економски мотивирани, главно поради нелегално сечење.

Имаше некои случаи на пожари кои се намерно подигнати за да се "прикријат" активностите на
нелегалнита сеча на дрвјата која претходно е направена (Nemet 2015). Во периодот 2010 - 2015 година
најголем дел од шумските штети биле од луѓе (114.157 m3). Наспроти тоа, инсекти предизвикале
најмало оштетување на шумите (4.758 m3). Во овој период нема регистрирани оштетувања од
растенијата.
Табела 4.4 Оштетувања на шумите во Македонија во последните пет години (2011 - 2015)

2011

Типови на оштетување

2012

2013

2014

2015

Вкупно за
периодот 20112015

1000 m3 или ha
Предизвикани од човек
(m3)

11.557

25.189

26.239

25.942

25.230

114.157

Штете од инсекти (m3)

3.513

327

/

300

618

4.758

Природни непогоди(m )

1.743

2.211

20.584

870

1.063

26.471

Штета од болести на
растенијата

/

/

/

/

/

Штета од шумски пожари
(ха)

3.283

8.702

19.312

2.844

1.150

3

35.291

Други(дефинирај)

Зачувување на биолошката разновидност и управување
Системот на заштитени подрачја според Законот за природата и категоризацијата на Меѓународната
унија за зачувување на природата (IUCN), претставуваат заштитени подрачја и области кои се
предлагаат за заштита. Системот е воспоставен за заштита на биодиверзитетот во природни
живеалишта, за да се зачува абиотската и разновидноста на пределите. Заштитените подрачја
опфаќаат природни живеалишта, екосистеми и природни геолошки и географски форми, специфични
за територијата. Вкупно има 86 ставки под заштита кои покриваат 230.083 ха. (http://www.oecd-ilibrary.
org/docserver/download/4308081ec007.pdf?expires=1475157427&id=id&accname=
guest&checksum
=B2C3E0140E4B8BCFBF25A69462A2E94D).
Сертификација на шумите во Република Македонија
Шумите во Македонија се уште не се сертифицирани. Притоа, со барањето за одржливо управување
со шумарството на Балканот, Фондот за соработка на Програмата за одобрување на сертификација
на шумите од 2014 година (PEFC), го поддржува проектот во Македонија за започнување со развојот
на националниот систем за сертификација на шумите.
По првичниот проект за помош на терен спроведен во Југозападен Балкан (Фондот за соработка
на Европа 2014), сега поддржува продолжување на проектот кој ќе ја води Македонија преку
процесот на изградба на системот до нејзиното поднесување пријава до PEFC за одобрување на
националниот систем. Клучен аспект на овој проект е постигнување на консензус за критериумите
и индикаторите за одржливо управување со шумите помеѓу различните заинтересирани страни во
земјата. Картирајќи ги заинтересираните страни, со цел да се обезбеди учество на сите релевантни
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заинтересирани страни, беше формирана работна група за изработка на национален стандард.
Кога ќе биде завршена, за овој стандард ќе се одржи јавна расправа и пилот-тест за да се обезбеди
исполнување на очекувањата (http://www.pefc.org/projects/forest/Македонијаn-national-system).

B4.2.5. Институционална структура на секторот шумарство,
управување со регулативата и политиката
Организација на шумарскиот сектор
Влада на Република Македонија управува со шумите и шумските земјиште во државна сопственост
преку следните институции:
▶▶ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) (www.mzsv.gov.mk).
▶▶ Државниот инспекторат за шумарство и ловство, како тело во рамките на МЗШВ, го
контролира и надгледува спроведувањето на Законот за шумите, Законот за лов и други
закони и законски обврзувачки акти во областа на шумарството и ловството. Шумската
полиција, како сектор во рамките на МЗШВ, ги штити шумите согласно Законот за шумите.
▶▶ Јавно претпријатие „Македонски шуми“ (ЈПМШ) (www.mkdsumi.com.mk). Јавно претпријатие
за управување со државните шуми, како правен наследник на поранешните претпријатија за
управување со шумите, ги извршува следните основни активности: сточарство, зачувување
и искористување на шумите преку обновување, зачувување, заштита, пошумување и
искористување на шумите и други активности за одржување и унапредување на шумите.
▶▶ Универзитет „Св Кирил и Методиј" во Скопје, Шумарски факултет (www.sf.ukim.edu.mk).
Шумарскиот факултет во Скопје е основан во 1947 година. Денес, овој факултет нуди три
додипломски академски програми, 10 постдипломски академски програми, како и докторски
на студии од туторски тип. Главната цел на факултетот е образование и воспоставување на
високообразовани и научни кадри во областа на шумарството, архитектурата на пејсажи,
еколошкото инженерство и економијата. Постојат 4 средни шумски училишта кои се наоѓаат
во Кавадарци, Скопје, Демир Хисар и во Тетово. Средните училишта ги школуваат техничарите
за шумарските и пејсажните техники, а Факултетот има три вида на инженери: инженери за
шумарство, пејзажни архитекти и еко-инженери.
▶▶ Министерство за животна средина и просторно планирање (www.moepp.gov.mk). Во рамките
на напорите за интеграција во модерните трендови од областа на заштитата на животната
средина во Европа и пошироко, како значаен аспект на процесот на реформа, Македонската
Влада го формира и Министерство за животна средина (Закон за изменување и дополнување
на Законот за органите на државната управа, Службен весник на РМ бр. / 98). Член 122 од
наведениот закон ги дефинира надлежностите на министерствата, меѓу кои се и оние кои
се блиски поврзани со шумите и шумарскиот сектор: следење на состојбата на животната
средина, заштита од бучава и радијација, заштита на биолошката разновидност, одржување на
геолошката разновидност, национални паркови и заштитени области, како и надгледување и
инспекции во областите што се надлежни на министерството. Во рамките на Министерството
за животна средина и просторно планирање се наоѓа и Државниот инспекторат за заштита
на животната средина, кој е надлежен за контрола на сите правни физички лица во областа
на заштитата на животната средина.
▶▶ Сопственици на приватни шуми (www.naps.com.mk). Национално здружение на сопственици
на приватни шуми (Национално здружение на сопственици на приватни суми) е основано во
1997 година, иако неговото име е само усвоено во 2010 година (Службен весник на ФЈРМ број
52 од 16 април 2010 година). Тоа е невладина и неполитичка организација чија главна мисија,
„заштита на индивидуалните и заедничките интереси на сопствениците на приватните
шуми, без влијание на принципите на одржливо управување со шумите“. Асоцијацијата сега
брои околу 6.000 членови. Посебни специјални цели се однесуваат на функциите на шумите
(производство, заштита и корисни функции), како и мерки за управување со шумите. Шумите
се делат на стопански, заштитни шуми, шуми за посебни намени и шуми во заштитени
подрачја.
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Правна рамка за шумарска политика
Закон за шумите
Сегашниот Закон за шумите (Службен весник на РМ, бр 64/2009) вели дека шумите во Македонија
се во државна и во приватна сопственост (член 2). Ова во суштина значи дека не треба да постојат
разлики помеѓу постапувањето со државните и приватните шуми, но, за жал, ова не е случај
во практика. Овој закон предвидува и спроведување на инвентаризација на шумите (член 25),
што е од суштинско значење за управувањето со шумите, бидејќи Македонија својата последна
инвентаризација на шумите ја извршила во 1979 година. Со цел да има соодветно и одржливо
управување, прво нешто што треба да се направи е шумска инвентаризација, а потоа доаѓаат
планирање и управување со шумите ресурси. Исто така, воведувањето на катастар на шуми и шумски
земјиште е нова регулатива која ќе придонесе за унапредување на шумарскиот сектор во целост,
како и односите меѓу различните сопствени групи (држава, приватна сопственост, општини, цркви)
(член 77). Според овој закон, достапноста на податоците во шумарството (планови за управување,
инвентарни податоци, катастарски документи) се достапни и секоја заинтересирана страна може
да ги добие овие документи за одредена компензација што ја плаќа на оригиналниот сопственик
на податоците (член 40). Во секторот на шумарството ќе се воведат нови информациски системи
за да се поврзат сите релевантни страни во овој сектор во една мрежа во која ќе се чуваат сите
овие податоци. Ова е еден чекор кон отворање на овој традиционален сектор, кој ќе го направи
тоа демократски. На тој начин, јавноста ќе има пристап до податоци за состојба во шумарството во
одреден момент, што значи дека транспарентноста ќе се зголеми (член 78). Овој закон предвидува
вклучување на јавноста и на сите заинтересирани страни во процесите на донесување одлуки во
областа на шумарството (член 38). Ова е првпат некој закон за шуми да ја признае улогата на други
заинтересирани страни во процесот на донесување одлуки.
Стратегија за одржлив развој на шумарството
Стратегијата за одржлив развој на шумарството е основана во 2006 година. Таа има визија за
шумарскиот сектор кој предвидува дека површините што се опфатени со шумите ќе се зголемат,
преку пошумување на голи површини со квалитетни растенија, главно од домашни видови. Грижата
и заштитата на вештачките насади ќе биде брза и соодветна, обезбедувајќи квалитетни шуми,
како биолошки така и економски. Управувањето со не-дрвните шумски производи ќе создаде
значителни економски придобивки за шумарскиот сектор и државата, а воедно ќе биде соодветно
законски регулирано. Современата инфраструктура и капацитетите за собирање, преработка и
пакување ќе обезбедат конкурентност на производите на европските пазари. Македонија ќе биде
популарна дестинација за рекреативен, спортски, еко-туризам и комерцијален ловен туризам, што
ќе овозможи значителен приход во девизи. Покрај реномираните туристички центри, голем дел од
активностите и дестинациите ќе бидат насочени кон шумски области, со кои управува шумарскиот
сектор.
Еколошка легислатива
Кога станува збор за животната средина, од аспект на хоризонтална легислатива, националната
стратегија за заштита на животната средина сеуште не е донесена. Административните капацитети
за спроведување на Директивата за влијание врз животната средина (EIA) и Директивата за
стратегиска оцена на влијанието на животната средина (SEA) се подобрени, но сепак недоволни,
особено на локално ниво. Формирано е координативно тело за соработка и дијалог со цивилното
општество
(http://www.env-net.org/environmental-acquis/approximation-env-net-countries/republic-ofMacedonia/). Политиката за заштита на животната средина е заснована на Законот за заштита
и унапредување на животната средина и природата (види точка 2.1 од Регулативата). Република
Македонија е активно вклучена во министерскиот процес "Животна средина за Европа". Како дел
од овој процес, Владата подготви и усвои Национален акционен план за заштита на животната
средина (НАПЗШС / НЕАП), како главна стратегија за заштита на животната средина. Република
Македонија пристапи кон Конвенцијата за биолошка разновидност при усвојувањето на Законот за
ратификација (Службен весник на Република Македонија бр 54/97). Законот стапи на сила на 2 март
1998 година. Министерството за животна средина и просторно планирање, во соработка со другите
надлежни органи во земјата, е надлежен орган за спроведување на оваа Конвенција во Република
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Македонија. Република Македонија го потпиша Карагенскиот протокол на 26 јули 2000 година и
започна процедура за ратификација. Националната стратегија и Акциониот план за заштита и
одржливо користење на биолошката разновидност (NBSAP) беше усвоена во јануари 2004 година.
Законот за заштита на природата претставува основен закон или лекс генералис, кој е поврзан со
другите закони за заштита на природата кои се дефинирани како посебни закони или лекс специјал.
Понатаму, по Законот за заштита на природата, следи Законот за животна средина, кој претставува
закон на второ ниво на сродни законски прописи. Третиот степен на законските прописи кои се
однесуваат на заштитата на природата се закони кои се однесуваат на делови од природата како
Законот за шумите, Законот за води, Закон за пасиштата, Закон за заштита на растенијата итн.
Усогласување со прописите на ЕУ и нивната примена
Политичките и економските промени во земјата во согласност со процесите на ЕУ интеграција
бараат приоретизирање и фокусирање на мултифункционалното користење и управување на
шумите, интегрирајќи ги многубројните аспекти каде што заштитата на природата, биолошката
разновидност и грижата за природата и животната средина доаѓаат на прво место. Македонија
ги прифати и ги внесе во документите на шумарската политика. Главниот проблем е фазата на
имплементација. Сегашната државна легислатива за биодиверзитетот е во процес на приближување
со законодавството на ЕУ. Иако приближувањето со Директивите на ЕУ за станишта и птици ќе
биде голем чекор напред, потребни се понатамошни чекори за да се покријат сите надлежности на
државата според Конвенцијата за биолошки разновидност (на пример, био-безбедност). Она што е
тешко во овој процес е да се бара и да се постигне максимална можна синергија помеѓу изработката
на Националната стратегија за биолошката разновидност и изработката на вториот национален
акционен план за животната средина и Националната стратегија за одржлив развој. Приближување
кон правните прописи на ЕУ и Пан-европската стратегија за биолошка и преденска разновидност (во
рамките на министерската конференција на процесот "Животна средина за Европа", (Министерство
за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, 2007). Македонија ја
ратификува и Директивата за птици и живеалишта (2000) и еден дел од Законот за заштита на
природата. Во моментов се започнува со процесот за НАТУРА 2000.
Регулатива за рурален развој / IPARD
Целта на Инструментот за претпристапна помош (IPA) е зголемување на ефикасноста и кохерентноста
на помошта преку единствена рамка со цел зајакнување на институционалните капацитети,
прекуграничната соработка, економскиот и социјалниот развој и руралниот развој. Република
Македонија е една од трите земји што имаа корист од користењето на IPARD 1 (другите две беа
Турција и Хрватска). Националната програма IPARD 1 за периодот 2007-2013 година е одобрена од
Европската комисија во 2007 година, со вкупен индикативен буџет од 87,53 милиони евра. Во 2009та година, средствата беа одобрени за следните три мерки:
•
•
•

инвестиции во земјоделски стопанства;
инвестиции во преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи;
диверзификација и развој на рурални економски активности.

Од 2009 година, Владата објави девет јавни повици за пријавување за користење на IPARD
фондовите. До сега околу 18% се преостанати од IPARD 1 буџетот за финансирање на околу 300
проекти.
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство подготви IPARD 2 програма за
периодот 2014-2020 година, која ќе биде со иста големина како IPARD 1, заедно со шумарството
и консултантските услуги. За 2014 година Европската комисија (ЕК) додели грант од 106 милиони
евра за развој на земјоделството во руралните заедници во Македонија. Меѓутоа, во економска
смисла, ние сè уште ги имаме потребните директни активности кои ќе создадат работни места
за да останат луѓето во селата. Овие работи треба да бидат директно поврзани со преработка на
храна од земјоделството и од шумски производи и од рурален туризам. Од една страна, фокусот
и целта се да се работи на решавање на проблемите со производство на храна и рурален развој,
а од друга страна да се насочат активностите на подобрување на приватниот сектор, локалните
претпријатија и енергетската ефикасност.
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Уредба на ЕУ за дрвa
Примената на овие регулативи е во почетна фаза. Истите се вклучени заедно со расправата за
сертификација на шумите, сепак, не може да се каже дека Македонија ги исполнува барањата.
Има и други директиви кои се исто така транспонирани во националната легислатива. Членството во
Светската трговска организација има пресуда за усогласување на санитарните и фитосанитарните
мерки со меѓународните стандарди. Ова ги пропишува измените и дополнувањата на соодветните
закони и постапки во врска со усогласувањето со меѓународните конвенции, кои се применуваат
во рамките на 7 Национални рамки на Република Македонија за био-безбедност во областа на
ветеринарната заштита (OIE - Office International des'Epizooties), фитосанитарните системи
(интернационална конвенција за билки) и безбедност на храна (Codex Alimentarius).

B4.2.6. Основни знаење за шумите
Состојба на шумските инвентари
Како што беше споменато погоре, Македонија треба да направи инвентаризација на шумите, поради
тоа што последниот беше спроведен во 1979 година. Инвентарот потоа ке може да се користи како
цврста основа за понатамошен одржлив развој на шумарството како економска гранка.

B4.3. Проценка на секторот за вода
B4.3.1. Водни ресурси и политики во земјата
Физичка рамка
Република Македонија е земја опколена со Бугарија на исток, Србија и Косово* на север, Албанија
на запад, и Грција на југ, со должина на границата од 850 km. Големи и високопланински масиви
ја карактеризираат топографијата на земјата со просечна надморска височина од 829,70 метри
надморска височина, Само 25% од територијата се карактеризира со долини и долини-ридски
рељефи. Главната падина е 15.1o (33,56%), а речиси 75% од територијата се карактеризира со
падини поголеми од 10%. Земјата има 14 планински врвови поголеми од 2.000 m. Највисокиот
врв, големиот Кораб кој се наоѓа на 2.764 метри, и се наоѓа на границата со Албанија. Најниската
точка на земјата (40 метри надморска височина) се наоѓа на границата со Грција. Планинскиот
релјеф со многу стрмни падини доминира во западниот дел на земјата. Во Македонија постојат
широк спектар на релјефни видови. Општо земено, нееднаков рељеф со стрмни падини и многу
разновидни пејзажи се карактеристични за земјата. Територијата на Македонија генерално припаѓа
на два региони: родопскиот регион на антички планини и клисури во источниот дел и регионот на
млади (неодамнешни) планини и клисури лоцирани во западниот и централниот дел на земјата.
Територијата на земјата е поделена на четири геотектонски региони: српско-македонскиот масив,
областа Повардарие, пелагонискиот масив и зоната на Западна Македонија. Иако, многу хетерогени,
планинскиот регион обично се состои од компактни (цврсти) карпи кои се од еруптивно или
метаморфно потекло. Долините се состојат главно од кластични механички седименти кои обично
се лабави или слабо поврзани. Само мал дел од долините се состојат од неодамнешни компактни
камења (вулканит).

B4.3.2. Управување со речен слив
Водни ресурси
Вкупните водни ресурси на Република Македонија се проценуваат на 6,37 милијарди m3 во нормална
година и 4,80 милијарди m3 во текот на сушата, од кои 72,19% оди во Сливот на Вардар, 25,74% во
Сливот на Црн Дрим, и 2,07% во Сливот Струма. Во Република Македонија има 4.414 извори со вкупна
количина од 991,9 милиони m3 / годишно, од кои 58 имаат капацитет од над 100 l/s. Три природни
езера, Охрид (358 km2, македонски дел 229,9 km2 и максимална длабочина од 285 m), Преспанско
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езеро (274 km2, македонски дел 176,8 km2 и максимална длабочина од 54 m) и Дојранско езеро (43
km2, македонски дел 27,4 km2 и 10 m длабочина) исто така имаат големо значење за хидрографските
карактеристики на Република Македонија. Исто така, постојат 25 мали езера кои се глацијални по
потекло и се наоѓаат на највисоките делови на планините. Постојат 22 поголеми брани и акумулации
и преку 100 помали акумулацијаи. Вкупните годишни врнежи на територијата на земјата изнесуваат
19,5 х 109 m3, а надворешниот прилив изнесува 1,014 х 109 m3. Вкупен вистински одлив т.е. истекување
е 6,322 x 109 m3. Во текот на последните 10 години (2004-2013), вкупно годишно празнење на реките
што отстапуваат од Македонија, се движи од 55 m3 / s (2007) до 160 m3/s (2010). Во земјата има 44
мочуришта (вклучувајќи ги и езерцата), со површина од 57.422 ha или 2,23% од вкупната површина
на Македонија. Подземните води на територијата на Република Македонија воопшто се делат на
два вида литолошки форми: квартрарни и неогенски форми, со карактеристична интергрануларна
порозност и карбонатна формација со карстна порозност. Порозните карстни формации имаат само
мало значење во поглед на дистрибуција на вода.
Табела 4.5 Зафаќање на слатни води и користење на вода, во милиони м3: http://data.trendeconomy.com/eurostat/env_wat_abs/MK)

2011

2012

2013

2014

2015

Слатка површинска вода зафатена

33

131,6

113

/

/

Слатка подземна вода зафатена

/

/

/

/

/

Вкупно зафаќање на свежа вода

/

/

/

/

/

Вкупно употреба на вода

/

/

/

/

/

Речни сливи и топографија
Хидрографското подрачје на Република Македонија е поделено на четири речни предели: Вардар,
Струмица, Црн Дрим и Јужна Морава (Прилог - Слика 3а). Речниот слив на Вардар е најголем
(20.546 km2 или 79,9%) и гравитира кон Егејскиот Море. Сливот на реката Струмица се наоѓа во
југоисточниот дел на земјата (1.520 km2 или 5,9%), што е притока на реката Струм во Бугарија и исто
така гравитира кон Агејското Море. Речениот слив на Црн Дрим се наоѓа на запад на земјата (3.355
km2 или 13%) и гравитира кон Јадранскиот Море. Сливот на Јужна Морава се наоѓа на север на
земјата и е најмалиот слив (44 km2 или 0,2%) и гравитира кон Црното Море. Површински води што
се вливаат се реки Лепенец, Пчињја и Елешка, а води што отчукуваат се реките Вардар, Струмица,
Црн Дрим, Циронска и Лебница (Прилог - Слика 3б). Средното годишно количество врнежи е следно:
во речниот слив на Вардар 700mm; во сливот на Струмица 790mm; во слив на река Црн Дрим 980mm.
Република Македонија е поделена на 16 водостопански подрачја (Прилог - Слика 4). Во речниот слив
на Вардар има 11 водоводски области, во речниот слив на Црниот дрим 4 и 1 во реката Струмца.
Малото подрачје на речниот слив Биначка Морава е опфатено со водните области Пчиња и Скопје.
Планови за управување со речени сливови и нивна имплементација
До сега е изготвен и имплементиран план за управување со речен слив - за сливот на Преспанско
лето, кој е подслив на реката Црн Дрим. Освен тоа, овој план е обновен во 2017 година.
Планот за речен слив на реката Струмица и реката Брегалница (подслив на реката Вардар) исто
така е завршен.
Во подготвка е план за речниот слив на Вардар.
Изработка на планот за сливот на Охридско лето е планиран до крајот на 2017 година.
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B4.3.3. Управување со поплави
Опасности од планините во врска со води (порој, клизишта)
Во Македонија се регистрирани точно 1.539 поплави (Џорџевич et al., 1993). Кални и отпадочни
токови се типични за овие видови на поплави. Клизишта и одрони најчесто се појавуваат во
неколку главни инженерски геолошки зони подложени на разни видови на наклон на падините.
Постојат преку стотина клизишта, со посебни услови и влијанија на околината (Прилог - Слика 4).
Вообичаена последица на овие настани, покрај поплавувањето на површината и дополнителните
штети, е големиот број на седименти што се депонирани во низводните делови, вклучувајќи ги и
огромени камења/карпи со големина до 30 м3. Ваквите поплави нанесуваат огромна штета и загуби
на македонската економија. Освен тоа, последица на поројните поплави е и губитокот на животот
на голем број луѓе.
Историја на поплави и последици
Во Македонија поплавите се доминантна природна непогода (Прилог - Слики 6 и 7). Клучен
природен фактор за зголемувањето на ризикот од поплави, покрај топографските и земјишните
карактеристики, како и релативно наглите хидрографски мрежи во најмногу погодени региони, се
високи врнежи. Покрај тоа, промената во структурата на користењето на земјиштето / земјишната
покривка дополнително ги модифицира хидролошките режими, зголемувајќи го ризикот од екстремни
хидролошки настани. Дополнителни причини за зголемената опасност од поплави вклучуваат:
•
•
•

намалено пренесување во однос на капацитетот за испуштање на постојните регулирани
делови од реката (на пример, поради слабото одржување на постоечките речни прописи,
конверзија на поплавни површини / речни коридори итн.);
стари и слабо одржувани инфраструктури за контрола на хидраулика и / или поплави (на
пример, системи за одводнување, насипи и.т.н.); и
оперативните режими на постоечките повеќенаменски брани и акумулацијаи не се соодветно
оптимизирани за да овозможат подобро ублажување на ризикот од поплава. Земјоделското
земјиште, кое се протега доминантно долж реките, е погодено од поплави.

Во следната табела се прикажани големи поплави (> 10 милиони евра штети).
Табела 4.6 Големи настани од поплави во периодот 2000 - 2015 година (Извор: Блинков, (2015, 2016) и http://www.emdat.be/country_
profile/index.html)

Датум

Засегнати
општини

Јануар 2003

4

Јуни 2004

26

Фебруари 2013

7

Јан. – Феб.2015

43

Август 2015

3

Август 2016

10,
2 (екстремно)

Загуба и штети
мил. ЕУР

Засегнато
население

Жртви

Тип

3

Река

100.000

0

Р+ПД

10.000

1

Р+ПД

35,7

170.000

0

Река

25

10.000

6

пороен дожд

Сеуште нема
процена

450.000
(20.000)

22

пороен дожд

15

Бројот и интензитетот на поплави во земјата се зголемуваат. Во текот на последните три децении,
регионалните поплави ги предизвикаа најголеми реки во Македонија, најчесто се случуваат во
ладните делови од годината (ноември - февруари). Поплавите се предизвикани од долги периоди
на дожд и интензивно топење на снегот или со комбинација на двата фактора. Покрај нив, чести се
наглите и брзи поплави предизвикани од кратки и интензивни дождови (најчесто со летни поројни
дождови) во помалите сливници, особено планинските бури. Поради геоморфологијата и климата,
Република Македонија е подложна на два вида на поплави, како и во речните (регионални) и брзите
(локални нагли) поплави. Скоро сите реки предизвикуваат поплави, а може да бидат поплавени
и над 102.000 ха, со оглед на повратниот период од 100 години. Руралните области се најмногу
погодени во текот на поплавите.
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План за управување со ризици од поплави
До сега не постоела претходна проценка на ризикот од поплави или карти за опасности од поплави
ниту карти за ризици од поплави, како и ниту план за управување со поплави во согласност со ДП
(Floods Directive). Во подготвка е првиот план за управување со поплави во согласност со ДП (за
речен слив Струмица). Постојат документи и планови изработени по постари национални законски
прописи и секоја поголема општина има веќе подготвени планови за заштита од поплави.
Заштита од поплава
Еден од главните системи за заштита од поплави е изградена на реката Вардар во Скопје и датира
од периодот на големите поплави во 1895 и 1897 година. Во 50-тите и 60-тите години на минатиот
век беше забележан изградба на големи системи за наводнување. Сè на сè, големите мерки за
регулирање се преземени на реките Треска, Пчињја, Брегалница, Црна Река и Црн Дрим. Изградени
се големи системи за контрола на поплавите за подрачјата Скопја, Пелагонија, Струмица. Во
Скопскиот регион има 32,7 km регулирани реки, во Пелагонија 82,3 km, 79,3 km во Струмичкиот
регион и 10,9 km во Струшкиот регион. Неодамна во Скопскиот регион изградена е браната Козјак
за заштита од поплави, со зафатнина од 100 милиони m3. Системите за заштита од поплави
главно се изработуваат во комбинација со системи за наводнување и / или одводнување. Општо,
за овие проекти, прифатливиот степен на ризик е веројатноста од 5% за земјоделски подрачја,
2% за рурални населби и 1% за урбаните области. Реките во Македонија морално се менуваат
поради заштита од поплави и ерозија. Реките се регулирани (главно функционални регулации, не
реставрација), особено во регионите на Скопје, Пелагонија, Струмица. Значајни физички промени
се препознаваат на реките Вардар, Треска, Црна Река, Струмица и Црн Дрим. Бројните регулации
се направени спротивно на добрата практика (на пример, последните изградени регулации на
притоките на Вардар - Дошница и Бошавица, близу Демир Капија). Во голема мера влијае негативно
на животната средина на пример, доведе до губење на врската помеѓу површинските и подземните
води поради засилување на речните корита, до губење на живеалиштата во каналите и значителни
промени во ерозијата и дестабилизација на седиментите во околните канали како последица на
канализацијата, до загуба на водите во поплавни области и придружниот биодиверзитет за изградба
на насип, до зголемен влез на ситни седименти поради отстапување од земјоделски стопанства или
до губење на бреговите (Поповска и др., 2012).
Воведувањето на мерките за контрола на поплавите започнало во почетокот на 1900-тите
години, а најмногу се насочени кон заштитата на реките и акумулациите. Околу 65% проектирани
хидраулични структури се изградени во рамките на проектите, но само 25% од планираното
засадување се реализираа во периодот од 1945 до 2014 година; Пошумено е над 200.000 ха гола
површина. Процентот на успешност е засега непознат, но се проценува дека е близу 70%. (Блинков
и Трендафилов, 2005).
Законските прописи кои регулираат управување со поплавите во Македонија се состојат од закони
од неколку сектори кои се фокусираат на различни аспекти на управувањето со поплави. Овој
систем ги опфаќа елементите за спречување на штетите предизвикани од поплави, заштита од
поплава со преземање мерки за намалување на веројатноста на поплавите, информацискиот
систем за ризици од поплави и во случај на поплави, како и реагирање во вонредни ситуации и
ублажување на влијанието на погодената популација. Генерално, управување со поплавите во овој
момент не е на задоволително ниво. Институционалната структура е исто така лоша.

B4.3.4. Квалитет на водите
Класификација на еколошката состојба на водни тела
Преку проектот "EuropeAid / 132108 / D / SER / MK - Техничка помош за зајакнување на
институционалните капацитети за приближување и спроведување на законодавството за животна
средина во областа на управувањето со водите", следејќи ја методологијата и кодирањето на
Pfafstetter, "сегментите" на реките во Македонија (Струмица 61, Црн Дрим 141, Вардар 1117 сегменти
/ под-басени) беа исцртани (анекс - Слика 4.5). Преку истиот проект беше основана основата на
Националниот информативен систем за води во Македонија. Еколошкиот статус на површинските
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тела во Македонија сè уште не е дефиниран. Постојат целосни и релевантни податоци достапни
само од изготвените планови за управување со речните сливови: Под-басенот на Преспанското
Езеро, подрачјето на Брегалница и Струмичкиот басен, каде што е направена класификацијата на
еколошкиот статус според методологијата на РДВ.
Карта на мониторинг мрежата
Единствената официјална мрежа за мониторинг на квалитетот на водата е Мрежата за следење
на реките наречена РИМСИС. Мониторингот не е целосно организиран според потребите на РДВ.
Во некои проекти постојат делумни, привремено реализирани мониторинг активности, според РДВ
потреби. За езерото Преспа е воспоставено мониторирање на езерото според принципите на РДВ.
Површински води (еколошки и хемиски статус)
Нема доволно и соодветни податоци за еколошкиот статус според потребите на Светската
здравствена федерација, освен од некои проекти. Набљудувањето и испитувањето на површинските
води се врши според старото национално законодавство. Дел од податоците се прикажани во
анексот - Слика 4.11.
Подземните води (хемиски и квантитативен статус)
Не постојат доволни и соодветни податоци за приносите, количините или квалитетот на подземните
води. Набљудувањето и испитувањето на подземните води не се врши систематски и континуирано,
освен за некои проекти. Постои карта на ранливоста на подземните води (анекс - Слика 4.10).
Третман на отпадни води и повторна употреба
Речиси половина од становите не се опремени со инсталации за да се поврзат со јавната канализација.
Општо земено, системите се прилично стари, износени, со собирната мрежа изградена од различни
материјали, цевките се испукани и има истекување на отпадните води во земјата. Исто така,
има многу мал број на пречистителни станици за отпадни води во Република Македонија и оваа
ситуација треба да се подобри во иднина. Покрај отпадни води, важни загадувачи се индустријата
и земјоделството (големи фарми, пестициди, ѓубрива). Иако во целата земја 80% од населението
има пристап до собирање на отпадните води, во моментов се лекува само 10% од канализацијата.
Поголемиот дел од отпадните води се испуштаат директно во реки и езера (Министерство за
животна средина и просторно планирање, 2011).

B4.3.5. Потреби за вода
Главните корисници на вода се земјоделството, индустријата, населението (снабдување со вода за
пиење) и производство на енергија.
Табела 4.7 Побарувачка на вода (Извор: Државен завод за статистика, 2015).

Сектор

Милиони m3

%

Потреби на вода за општините

214

11,6

Наводнување

1.155

62,6

Индустрија

274

14,8

Езерца за рибарење

202

11,0

Вкупно

1.846

100

Според вкупните потреби за вода од страна на корисникот (вклучувајќи го и еколошкиот проток),
во моментов главниот потрошувач на вода е секторот за наводнување со 44%, еколошки текови со
31%, индустријата со 14% и снабдување со вода за пиење и туристи до 11%.
Снабдување со вода
Речиси 88,9% од вкупниот број индивидуални домаќинства се снабдува со вода за пиење од јавен
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водовод (анекс - слика 12). Процентот на безбедни примероци во годините 2010 - 2014 е над 90%
(91,5% - 95%), што укажува на тоа дека санитарно-хигиенската состојба на водата за пиење е во
рамките на очекуваниот квалитет. Процентот на небезбедни примероци, според физичко-хемиската
анализа, се движи од 2,6% до 5,6%, а процентот на небезбедни примероци, според микробиолошката
анализа, се движи од 0,8% до 3,0%.
Недостаток на вода и суши
Земјата е под влијание на неколку типови климатски услови, вклучувајќи континентални, изменети
континентални, суб-медитерански (изменети поморски) до планинска клима со различни подтипови. Просечната сума на врнежи варира од <500 mm во централниот дел на земјата до 1.400
mm во западниот дел на земјата. Средната годишна температура во земјата варира од 6oC во
високопланинскиот регион во западниот дел, до 14,7oC во јужниот дел на земјата. Според Индексот
на аридност (AI), во значајни делови на земјата AI е под или околу 0,65, што е значајно за ранливоста
на процесот на опустинување (анекс - слика 15). Јасно е дека во повеќето области во земјата
евапотранспирацијата е повисока од врнежите. Покрај тоа, не сите врнежи се ефикасни. Годишниот
воден дефицит не е толку голем и достигнува максимална до 400 mm и во сите области во земјата
може да преживеат некои растителни видови. Температурниот режим во земјата не дозволува
растење на вегетацијата во текот на зимата и постојат периоди кога растенијата можат да растат и
развиваат, обично се претпоставува дека се од април до септември. Дефицитот на вода во текот на
овој период е многу повисок од годишниот просек и достигнува до 700 милиметри. Исто така, многу
поголем дел од територијата на земјата е под влијание на недостаток на вода за нормален раст
на вегетацијата; затоа производството на биомаса во земјата е многу ограничено со дефицит на
вода, особено имајќи ги во предвид капацитетите за задржување на водата на повеќето почви во
Македонија. Неколку национални документи се однесуваат на мерки за ублажување на ефектите
од недостиг на вода и суша. (Министерство за животна средина и просторно планирање, 2017).
Наводнување
Обработливото земјоделско подрачје во Република Македонија зафаќа околу 667.000 hа. Ако целосно
се изградат, шемите за наводнување би можеле да наводнуваат околу 400.000 hа, или 60% од вкупната
обработлива површина. Досега се изградени 106 помали и поголеми системи за наводнување со
површина од 163.693 hа плодно обработливо земјиште, односно 49,9% од површината што може
да се наводнува. Вистинската можна површина за наводнување е околу 126.600 hа (анекс - слика
13). Шемите за наводнување главно биле изградени во периодот 1958-1980 година, што значи дека
некои од нив биле во служба повеќе од 40 години. Од вкупната површина под наводнување, 61% се
наводнува со попрскување, додека 39% од другите површини за наводнување. Вкупната годишна
побарувачка за вода за наводнување е најмалку 900 x 106 m3. Постојат околу 70% отворени системи,
главно во северниот и источниот дел на земјата и повеќе затворени цевни системи во посушниот,
јужниот дел на земјата. Повеќето од системите биле изградени помеѓу 1950 и 1980 година и имаат
потреба од реновирање и технички ефикасни подобрувања. (Министерство за животна средина и
просторно планирање, 2011).

B4.3.6. Институционална поставеност на секторот за вода, правно и
политичко управување
Организација на секторот за вода
Надлежностите и обврските во управувањето со води се поделени меѓу неколку министерства:
-- МЖСПП - Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) - главен
државен орган надлежен за прашања на вода;
-- Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) - надлежно за системи
за наводнување и хидроенергетски системи;
-- Министерство за транспорт и врски (МТВ) - надлежно за комунално водоснабдување;
-- Министерство за здравство (МЗ) - надлежно за квалитетот на пијачките води;
-- Министерство за економија (МЕ) - надлежно за издавање на дозвола за одобрување за вода
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за флаширање и ископување на песок од речните корита
Новооснованото А.Д. „Водоснабдување Македонија" (ВСМ) е надлежно за управување со води и
хидромелиоративни системи. Оваа компанија ги обедини поранешните регионални водостопанства.
Во земјата има околу 16 водоводни одделенија. Покрај ВПМ, АД "Електрани Македонија" управуваат
со неколку акумулацијаи за производство на енергија.
Додека собирањето на вода е обврска на ВПМ, дистрибуцијата на води во населените места е
обврска на локалните власти. Покрај комуналните претпријатија задолжени за водоснабдување во
општините, постојат и 3 регионални системи за водоснабдување кои обезбедуваат вода за повеќе
општини.
Во случај на кризни ситуации, се вклучуваат и други владини органи и претседател. Центарот за
управување со кризи (ЦУК) е креатор на политиката, додека оперативно тело е Дирекција за заштита
и спасување (ДЗС). Двете институции се владини агенции одговорни за активности во вонредни
ситуации. За заштита од штетно дејство на води е одговорно и МЖСПП како орган на владата.
Контрола на поплави, ерозија и контрола на клизишта во градските подрачја во надлежност на
единицата на локалната самоуправа (ЕЛС) додека надвор од урбаните средини, каде што постојат
системи за вода, надлежно е акционерско друштво Водостопанство (АД Водостопанство). Местата
кои се надвор од урбаните области и каде што нема водни системи, надлежноста за контрола на
поплавите не е јасно дефинирана.
Административната способност во секторот вода е слаба и на национално и на локално ниво,
особено во поглед на заштита од штетно дејство на водата. Главната цел на управувањето со водите е
постигнување на интегрален и координиран воден режим на територијата на Република Македонија.
Ова вклучува не само локација и изградба на водни системи, туку исто така и обезбедување
доволно количество вода и состојба на вода со доволно квалитет, како најдобро би одговарало на
одредено место во определен временски период. Вкупната интеграција на прашањата за заштита
на животната средина во донесувањето одлуки на владата, бара од државните органи да имаат
вистински, сеопфатни и обновени информации.
Правна рамка
Законот за води од 2008 година гарантира рамка за заштита и одржливо управување со водните
ресурси. Овој закон ги регулира прашањата кои се однесуваат на површински водотеци, лежишта,
акумулации и извори, како и подземните води во рамките на интегрираната политика и претставува
законска рамка за управување со водни ресурси во иднина. Според Законот за води, Министерството
за животна средина и просторно планирање има водечка улога во креирањето на политиката
за води. Покрај тоа, прашањата што се регулирани со Законот за животна средина, Законот за
водоснабдување, собирање и преработка на отпадните води. Главните документи за управување
со водите се следните: Национална стратегија за води (усвоена 2012 година), Мастер план за
води (незавршени) и Планови за управување со речните сливници (само дел од овие планови се
изготвени).
Врз основа на Законот за води, основни се следните тела: Национален совет за води (основан
во 2009 година) и Националната комисија за одбрана (основана во 2012 година). Легислативата и
практиката во управувањето со шумите само декларативно ја препознаваат улогата на шумите
за прашања кои се однесуваат на водите, како што се зачувување на квалитетот на водата и
заштита од штетно дејство на водите. Иако постојат законски прописи, главен проблем е нивна
имплементација. Не постои доволно меѓусекторска соработка помеѓу овие 2 сектори.
Стратегијата за води на Република Македонија (2011) наведува како секторот за води треба да
изгледа до 2040 година, а некои од чекорите кои ќе треба да се преземат за да се оствари оваа
цел. Визијата за секторот е онаа каде што состојбата на реките, каналите и лозите е подобрена за
луѓето и за екосистемите и кои се одликуваат со одлична вода за пиење. Тоа е визија на секторот кој
ги цени и ги штити своите водни ресурси и каде што ризикот од поплавите наидува кон значително
поголемо разбирање и користење на добра површинска вода. Како главна цел на управувањето
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со водите предвидува постигнување на интегриран и координиран воден режим на територијата
на Република Македонија. Ова опфаќа не само локација и изградба на водни системи, туку и
обезбедување на квантитативна и квалитативна состојба на водата, како најдобро одговара на
одредено место во определен временски период. Во оваа Стратегија, зададени се акции и датуми
за заштита од поплави и други штетни дејства вода, за користење на водата, заштита на водите,
заштитени и други области од значење што се однесуваат на водните, стручните и оперативните
рамки за управување со води, меѓународна соработка и процесот на пристапување во ЕУ, рамка
и инструменти и економски инструменти за тој процес. Овие мерки вклучуваат административни
инструменти, структурни мерки, мерки за подобрување на видовите на користење на водата, правни
инструменти и стандарди, инструменти за контрола и мониторинг, собирање податоци и управување
со нив, економски инструменти итн. Во иднина, Република Македонија треба да вложи посебни
напори за обука на луѓе кои се занимаваат со управување со води. Припремата на инвестициските
проекти е потребен и збирен процес и може да започне доколку се обезбедат финансиски средства
(Министерство за животна средина и просторно планирање, 2011).
Усогласување со прописите на ЕУ и нивната примена
Неколку директиви на ЕУ (Рамковна директива на ЕУ за водите (РДВ) 2000/60 / EC, Директива
1976/160 / EC, Директива 91/676 / EC, Директива 98/83 / EC, Директива 98/83 / EC, Директива
91/271 / EC, Директивата 1976/464 / EC и Директивата 75/440 / EC) е транспонирано во Закон за
води. Покрај тоа, преку подзаконските акти во целост е извршена транспозиција на барањето
РДВ2000 / 60 / EC кои се однесуваат на изработка на планови за речен слив. Според извештајот на
ECRAN, РДВ е 70% преточена во национална легислатива, додека Директивата за брзи поплави
само 14% се преведени во национална легислатива. Единствено прашање кое е транспонирано
во рамките на законите и се спроведува е формирањето на надлежен орган. Најчести потребни
прашања кои се транспонирани во рамките на законите, но не се имплементирани, се: проценка
на потенцијалните штетни последици од идни поплави на човековото здравје, животната средина,
културни наследства и стопански дејности; изработка на карти за опасност од поплави и ризици од
поплави; поставување соодветни цели за управување со ризици од поплави, воспоставување мерки
за постигнување на целите на управување со ризици од поплави, воспоставување соодветни чекори
за координација на примената на Директивата 2007/60 / EC и Директива 2000/60 / EC; објавување
на прелиминарна проценка на ризик, опасност од поплави и карта за управување со ризици од
поплави, што ќе ги направи достапни за јавноста. Опис на поплавите, кои се случија во минатото и
кои имале значителни штетни последици по здравјето на луѓето, животната средина, културното
наследство и економската активност, не се препознаени во рамките на законските прописи.

B4.4 Оценка за управувањето со земјиштето
B4.4.1. Податоци за состојбата
Системот за информирање за почвите е воспоставен 2015. Овој систем собира податоци за следните
аспекти: почвени типови, административни поделби, pH вредности, карта на органски материи,
CaCO3, содржина на глини, прашина и песок, бонитет на земјиштето. Најдоминантни типови на
почвени типови се следните: шумски камбисоли (15,87%), пролувиум (7,25%), калкомеланосоли
(5,93%), ранкери (5,68%) и флувијалатски почви (5,45%). На дел од територијата доминираат сложени
почви, шумски камболи и ранкери, лептозоли, регосоли (15,07%) и комплекси вертисола + рендзина
лептозоли (5,33%). Во планинските региони, доминираат шумски камбисоли. На терасите на езерата
и во планинскиот рељеф доминираат пролувиумски почви, додека во низините флувијатната почва
е доминантен тип на почва (Прилог - Слика 14).

B4.4.2. Мониторинг на почва
Состојба на почвата
Системите за следење не постојат во земјата. Карактеристиките на профилите анализирани во
минатото се дадени во информативниот систем за почвата. За целите на катастарот, класификацијата
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е направена во поглед на класификациите на земјоделските површини и доминантните видови
почви во IV, V VI класа на квалитет (Табела 4.8).
Табела 4.8 Класа на способност на земјишта во земјоделската зона (Извор: Филиповски Ѓ. 2003)

Род
Вкупна површина /
кад. класа

катастарски класи во ха
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

15.340

39.997

84.493

140.310

133.520

118.156

85.242

70.758

5,82

12,28

20,40

19,41

17,18

12,39

10,29

*% Вкупно површина 2,23

Само 8% земјиште е без ограничувања. Ококлу 32,6% од земјиштето има сериозни ограничувања кои
го ограничуваат изборот на растенијата или бараат посебна практика на зачувување. Земјиштето
класа V може да се користи за земјоделска продукција, но со потреба за значајни практики за
зачувување. Останатото земјиште не е погодно за производство на земјоделски култури, но е
погодно за пасишта, ранчови, шумско земјиште или живеалиште на диви животни и растенија.
Индикатори за проценка на ризикот од деградација на земјиштето
Во текот на изработката на Национален акционен план за борба против дезертификација (Блинков
и др. 2014), беше користен широк список на индикатори за оценка на ризикот од дезертификација,
групирани во четири категории: физички и еколошки (кои опфаќаат клима, вода, почва, пожари);
економски (опфаќаат земјоделство, култивирање, земјоделие, управување со земјиште, користење
на земјиште, користење на вода, туризам); социјални и институционални.
Врз основа на овие анализи, и земајќи ги предвид природните услови и полуаридни клими кои
влијаат на централните делови на земјата, Р. Македонија е многу ранлива по прашањето за
десертификацијата.

B4.4.3. Деградација на почвата
Ерозија
Ерозија од вода е најчест вид на ерозија во земјата. Површина од 9.423 km2 или 36,65% од вкупната
површина на државата е во највисоките категории (I - III). Вкупната годишна ерозија во Македонија
е околу 17 милиони m3 или 685 m3 / km2 годишно, со околу 7,5 милиони m3 или 303 m3 / km2 годишно
седименти поместени од местото каде што еродираат (Djordjevic et al., 1993). Значителен дел од
овие наслаги во Македонија, околу 3 милиони m3 годишно, не се пренесуваат низ речните долини до
излегувањето од државата, туку се депонираат во природни езера и акумулацијаи. Иригациската
ерозија е исто така проблем. Ерозија предизвикана од неправилни практики за наводнување, како
што се наводнување со бразди на почва по агол, е помалку сериозна од другите фактори на ерозија.
Околу 40.000 hа наводнувана почва е подложна на ерозија, со просечна годишна загуба од околу
300.000 m3. (Блинков и Трендафилов, 2005).
Земјишна покривка и промена во користењето на земјиштето
Земјоделското земјиште претставува 51% од вкупната површина на земјата. Половина од
земјоделското земјиште е покриено со пасишта, а само 25,86% од вкупната површина е обработливо
земјиште. Шума и шумско земјиште покриваат 40% (анекс - Слика 4.17). Промените на земјишната
покривка во периодите 2000 - 2006 - 2012 се прикажани на слика 4.18 во Анексот. Површините под
земјоделско земјиште, шума и полуприродни области се намалуваат од 37,8% до 36,5% (намалување
од -1,3%), а од 61,7% на 60,2% (намалување од -2,5%), соодветно. Во исто време, површините под
вештачко земјиште се зголемуваат за 0,1%. Оваа промена се должи на промена на земјоделско
земјиште и полуприродни области во вештачки области и водни тела (акумулацијаи). Пренамена на
шума во непродуктивно земјиште е забранета, освен во случаи на државен интерес.
Запечатувањето на почвата е значаен тип на деградација на земјиштето. Урбанизацијата беше еден
од доминантните процеси на социјалниот и економскиот развој на земјата. Во последната деценија
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миграцијата е забавена и дневните миграциони движења се прошируваат особено во областите околу
економските центри и поголемите градови како што се Скопје, Куманово, Тетово, Гостивар и Велес.
Градовите се подеднакво распределени, но густината на населението не е униформна. Очигледната
експанзија на концентрацијата на население и населби е забележлива во долините, создавајќи
силен конфликт помеѓу изјавата (препораките) за заштита на висококвалитетните обработливо
земјиште и развојот на земјоделството и неопходноста од урбан развој. Средната годишна стапка на
запечатување на почвата за целиот Скопски регион изнесува 0,14%. Средното годишно намалување
на земјоделското земјиште е 0,57%, од кои 0,24% во обработливото земјиште. Пасиштата исто така
се намалуваат. Од друга страна 11.920 ha станаа непродуктивни како резултат на урбанизацијата
и развојот на индустријата. Запечатувањето на почвата влијае на плодното земјоделско земјиште,
го става под ризик биодиверзитетот, го зголемува недостигот на вода и придонесува за глобалното
затоплување, но заедно со несоодветна и „дива“ урбанизација, значително придонесува за ризикот
од поплави и оштетување од поплави. Ова беше една од причините за најновата поплава и штетата
што подоцна беше предизвикана, во близина на Скопје во август 2016 година.
Намалување на органска материја и биодиверзитет
Органската материја (ОМ) е исто така важен елемент за структурата на почвата и за формирање
на стабилни агрегати. Во суштина топло и суво подрачје, како што е Македонија, осиромашувањето
на ОМ може да биде брзо, бидејќи процесите на распаѓање се забрзуваат при високи температури.
Почвите под интензивно земјоделско производство на наклонет терен со тешка текстура и
плитки профили од почвата се најранливите почви, особено почвата на ридски рељеф (литосол,
рендзини, хромични камбисоли, вертисоли и почви во колувијални форми). Секое намалување на
органската материја во почвите кај овие почви, особено во литосолот (плитки профили од почвата)
и вертисолите (тешки текстурирани почви) може да предизвика сериозно и брзо оштетување на
нивната производна способност (Министерство за животна средина и просторно планирање, 2017).
Ранливоста на падот на органската материја е прикажана на слика 4.16.
Содржина на органски јаглерод во почвата
Во Република Македонија нема мониторинг на почвата. Податоците за органскиот јаглерод не се
достапни, освен за некои области каде што беше спроведен мониторинг како дел од научните
истражувања / проекти.
Управување со загадени места
Вкупната количина на создаден отпад, вклучувајќи го и отпадот од рударството, се проценува на
околу 26 милиони тони годишно. Отпадот што произлегува од рударството, физичкиот и хемискиот
третман на минералите, од земјоделството и преработката на храна и комуналниот отпад, дава
90,5% од вкупното производство на цврст отпад. Отпадот од минерална екстракција и преработка
содржи значителна количина на опасни состојки. Земјоделскиот отпад претставува втора најголема
отпадна фракција, главно опфатена како нус-производи, т.е. овие видови отпад ќе претставуваат
„рециклирани“ фракции во земјоделските активности. Околу 3,6 милиони тони ѓубриво за животни
годишно се применува во земјоделското производство. Управувањето со ѓубриво е генерално многу
дискутабилно во однос на загадувањето на почвата и подземните води. Во Македонија нема достапни
капацитети за депонирање за агрохемиски отпад што содржи опасни материи. Општинскиот цврст
отпад е еден од главните фракции на вкупно генерираниот цврст отпад. Постојат околу 54 активни
комунални депонии што ги користат комуналните претпријатија и огромен број непрактични депонии
создадени од население кое нема услуга за собирање отпад. Според нивниот ризик за животната
средина, активните депонии за комунален отпад се категоризираат на следниов начин: 16 депонии
се со висок ризик, 16 се со среден ризик, а 19 се класифицирани како ниски ризици за животната
средина. Последните четири се класифицирани како посебни случаи и треба веднаш да се затворат
и / или да се санираат.
51 голема индустриска депонија опфаќаат 259 ха и има складиран материјал од 268 x 106 m3.
16 од 51 жаришта се приоритетни, земајќи го предвид нивниот потенцијал за опасност. Според
законодавството за животна средина, тие почви треба да се отстранат.
Некои од постоечките жаришта се всушност напуштени депонии по затворањето на старите
инсталации. Проект за санација на многу опасните депонии за ХХЦ (отпад од поранешна продукција
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на Линдан) во индустриската зграда ОХИС Скопје само што започна.

B4.4.4. Институционална поставеност во врска со управувањето со
почвите, правното и политичкото управување
Организација на управување со почвата
Главните владини институции одговорни за различни прашања поврзани со почвата се
Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) и Министерството за
земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ). Следниве владини агенции се вклучени во
прашањата поврзани со почвата и земјиштето: Националната агенција за проширување (АПРЗ),
Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој (АФСАРД), Агенцијата за
катастар на недвижности (АКН) и Агенцијата за просторно планирање (AПП). Почвата, како средина
за животната средина, се третира во рамките на Министерството за животна средина и просторно
планирање (МЖСПП). Во рамките на Управата за животна средина на Министерството постои
единица за почва, но таа нема доволно капацитет. Во рамките на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство (МЗШВ) не постои ниту една организациона единица која се занимава
само со прашања поврзани со почвата, иако почвата е покриена во различни сектори, како што
се земјишната политика, општото земјоделство итн. развиен преку проект координиран од ова
министерство. Од друга страна, управувањето со земјиштето е добро институционализирано
и организирано. Прашањата поврзани со земјиштето главно се решаваат од страна на МЗШВ и
неговиот катастар на земјоделско земјиште.
Министерството за животна средина и просторно планирање преку својот Оддел за просторно
планирање е задолжено да управува и да ги спроведува политиките и да ги следи процесите на
просторно планирање во Република Македонија. Просторните планови ги изработува Агенцијата за
просторно планирање формирана од Владата на Република Македонија по налог на Министерството
за животна средина и просторно планирање.
Националната агенција за проширување (НЕА) е одговорна за обезбедување квалитетни
консултантски услуги за одделни фарми, со цел да се подобри квалитетот и квантитетот на
земјоделското производство во руралните средини, како и да се помогне во подобрувањето на
другите земјоделски практики за заштита на почвата.
Оперативната заштита од ерозија на почвата е одговорност на администрацијата на локалната
општина и на заедничкото вложување на водната економија (АД Водостопанство).
Правна рамка
Во Македонија досега не постои конкретна законска регулатива за почва. Меѓутоа, Законот за води
содржи неколку статии кои се однесуваат на ерозија (тука е и ерозијата на почвата). Во Законот за
земјоделско земјиште забранетите активности кои индиректно ги адресираат почвите се опишани
со следново: на пр. забраната за орање на земјиштето со градиент на стрмнини над 15% итн. Во
рамките на шумарскиот закон, како главен принцип се однесува одржливото стопанисување со
шумите. Ова исто така може да се толкува како индиректно се однесува на заштитата на почвата.
Законот за заштита на животната средина содржи и статии кои се однесуваат на заштитата на
сите медиуми, вклучувајќи ги и почвите. Пред неколку години (2013) беше иницирана иницијатива
за изготвување на посебен "Закон за заштита на почвата" со фокус на загадувањето на почвата.
Досега се циркулирани повеќе верзии, но подготовката на овој закон сè уште не е завршена и
процесот беше прекинат.
Најрелевантен документ за заштита на почвата во моментов е Националниот акционен план за
борба против деградација на земјиштето и опустинување (во фаза на одобрување). Фокусното
Министерство за Конвенција на Обединетите нации за борба против опустинувањето е МЖСПП.
•
•
•

Националната стратегија за одржлив развој на Република Македонија 2009 - 2030;
Национална стратегија за води, 2011 - 2041 година;
Националната рурална програма, 2014-2020;
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•
•
•
•
•
•

Националната стратегија за консолидација на земјиштето на земјоделско земјиште;
Третата национална комуникација за климатските промени - 2014 година;
Просторен план на Република Македонија, 2002 - 2020.
Национална стратегија за одржлив развој на шумарството (НСЈФ), 2006 - 2026 година;
Национална стратегија за заштита на биолошката разновидност и акционен план (нови и во
подготовка);
Стратегија за управување со отпад на Република Македонија (2008 - 2020).

Националната рурална програма е фокусирана на инвестиции во физички средства на земјоделските
стопанства и се заснова на член 2 (1) од Регулативата (ЕУ) бр. 236/2014 на Европскиот парламент
и на Советот од 11 март 2014 година, со која се утврдуваат заедничките правила и процедури за
спроведување на инструментите на Унијата за финансирање на надворешни активности; Член 27
(1) од секторскиот договор на IPARD; Анекс 4 од секторскиот договор за IPARD.
Стратегијата за управување со отпадот ја одразува националната политика во управувањето со
отпадот и претставува основа за подготовка и имплементација на интегриран и економичен систем
за управување со отпад.
Од ова кратко објаснување може да се заклучи дека заштитата на почвата е класично меѓусекторско
прашање кое не е опфатено со едно конкретно законодавство, туку од неколку, како и со неколку
стратегии и акциони планови.
Имплементација и приближување на законодавството на ЕУ
Досега постојат различни "поврзани со", но најрелевантниот национален документ е Националниот
акционен план за борба против деградацијата и дезертификацијата на земјиштето, кој е во завршна
фаза.

B4.5. Преглед на проектите за шумарство / вода /
почва / природни ресурси во земјата
Постојат различни проекти поврзани директно за вода, почва, шума и биолошка разновидност или
индиректно во рамките на други проекти за управување со ризик / катастрофи (пожар, поплави).
Или за проекти за рурален развој.
Вкупните трошоци за проектот за водостопанска инфраструктура - изградба на пречистителни
станици за отпадни води во Гевгелија и Кочани и подобрување на системот за водоснабдување на
Гостивар изнесува 29,1 милиони евра. За подготовка на планот за управување со сливот на реката
Брегалница и имплементација за делови од планот на речниот слив на Струмица (Реставрација
на сливот на реката Струмица) и Планот за управување со сливот на Преспанското езеро
(Реставрација на Преспанскиот екосистем), се извршени 14 милиони евра. Целите на овие проекти
се спроведувањето на избраните мерки за реставрација кои на крајот ќе доведат до заштита
на водата, подобрување на условите за живот на населението и ќе го поддржат градењето на
капацитетите на долг рок и ќе го видат интегрираното управување во басените . Сите горенаведени
проекти ги финансира швајцарската влада.
Освен тоа, швајцарската влада одвои 4 милиони евра за проектот "Програма за зачувување на
природата во Македонија" (поддршката на главните засегнати страни ефикасно ги зачувува
природните ресурси во регионот на р. Брегалница, интегрирајќи ги досегашните конзерваторски
пристапи со принципите на одржливо управување со природните ресурси и агендата за локален
економски развој) и проектот "Интеграција на еколошкото образование во образовниот систем на
Македонија, заштита на природата во регионот на Брегалница".
3 проекти поврзани со секторот за вода се имплементирани преку програмата ЕU-IPA:
•
•

"Развој на национална студија за тарифи за вода"
"Развој на национална студија за вода"
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•

"Реформа во системот за водоснабдување, собирање и третман на локално ниво".

Проектите имаат за цел да го поддржат воспоставувањето на инструменти за одржлив развој и
одржливи инвестиции во секторот за вода, како и поддршка на спроведувањето на барањата од
Директивата за третман на урбаните отпадни води и Директивата за вода за пиење.
Проектот поддржан од GEF (25,3 милиони евра) "Овозможување на прекугранична соработка и
интегрирано управување со водните ресурси во проширениот басен на реката Дрим" се очекува да
промовира заедничко управување со проширениот прекуграничен речен слив на Дрим, врз основа
на Дрејн-меморандумот за разбирање (Меморандум за разбирање). Преку овој проект се планирани
значителен број на под-проекти.
Проектот "Поддршка на заштитата на биолошката разновидност преку создавање и ефективно
управување со заштитени подрачја и вклучување на биодиверзитетот и планирањето на користењето
на земјиштето" со поддршка од GEF (3.1 милиони евра) има за цел подобрување на зачувувањето
на биолошката разновидност и зголемување на заштитените подрачја.
Поврзани со земјиштето, постојат 2 тековни проекти: "Поддршка за развој на Националната
акциона програма усогласена со 10 годишната стратегија и процесот на известување на UNCCD" и
"Програмата за утврдување на целта на неутралност на земјиштето", која има за цел да го дефинира
статусот и трендовите на ЛДН индикаторите (промени на земјишната покривка, продуктивноста на
земјиштето и органскиот јаглерод), возачите на ЛД и да ги дефинираат целите.

B4.6. Евалуација на главните трендови и
недостатоци во управување со природните
ресурси
Сумирајќи го претходното, можат да се извлечат следниве главни трендови:
Шуми
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вкупното шумско земјиште во Република Македонија изнесува 10.918 km2 (1.091.857 ha), од
кои шумите се 835.055 (76,5%) ha или 42.5%.
Најголем дел од шумите (63,4%) се нискостеблени шуми, додека околу 30,4% се високи шуми.
Вкупниот годишен фонд е 75.939.571 m3 или 82.1 m3 / ha и вкупен годишен прираст е 1.616.782
m3 или 2.02 m3 / hа., и е најнизок во Европа.
Во рамките на добиените шумски производи, дрвото за огрев учествува со учество од 80 до
85%.
Шумите во државна сопственост се 89,1%, додека нивниот дел од вкупната дрвна маса е
92,2%. Шумите во приватна сопственост се 10,9%.
Последниот шумски инвентар во земјата беше направен во 1979 година и тоа е огромен
проблем во добивањето релевантни податоци.
Огромни потенцијали за одржлива употреба на NWFP и услуги кои сеуште не се искористени.
Управувањето со шумите е под Јавно претпријатие Македонски шуми под Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство.
Управувањето со шумите во заштитените подрачја е под јавни институции во рамките
на Министерството за животна средина и просторно планирање. Овие шуми главно се
управуваат заради нивната еколошка функција и заштитата на биолошката разновидност.
Правната рамка за шумарството е усогласена со ЕУ, но главниот проблем е фазата на
имплементација.
Шумарски факултет едуцира релативно голем број на студенти кои дипломираат секоја
година. Наставната програма е во фаза на подобрување во врска со глобалните трендови.
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Води
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Вкупните водни ресурси на Република Македонија се проценуваат на 6,37 милијарди m3 во
нормална година и 4,80 милијарди m3 во сува година или 2.300-3.000 m3 / жител.
Хидрографската територија на Република Македонија е поделена на четири речни сливови:
Вардар (79,9%), Струмица (5,9%), Црн Дрим (13%) и Јужна Морава (0,2%).
Досега се спроведува само еден план за управување со речниот слив за сливот на
Преспанското Езеро, кој е подспарен со река Црн Дрим: 2 се подготвени и во постапка за
одобрување и 1 (Река Вардар) е во подготовка.
Не постои тековен оперативен мониторинг според Рамката за одбрана и еколошкиот статус
на површинските тела на национално ниво сеуште не е дефиниран.
Не постојат точни податоци за годишната побарувачка на вода.
Земјоделството со 62,6% има најголем дел од побарувачката за вода. Недостатокот на вода
е проблем и поради тоа е изграден значителен број на акумулацијаи.
Досега се изградени 106 помали и поголеми системи за наводнување со површина од 163.693
ха плодно обработливо земјиште, односно 49,9% од површината што може да се наводнува,
но поради амортизиран систем оваа вредност е пониска. Повеќето од нив биле изградени
помеѓу 1950 и 1980 година и би требало да бидат потребни реконструкции и подобрувања на
техничката ефикасност.
Губитоците на вода во системите за водоснабдување се високи, поради различни причини.
Во последните неколку години катастрофалните поплави од реки и порои, предизвикувајќи
големи загуби и оштетувања, се најопасните природни опасности во регионот.
Точно 1.539 порои се регистрирани во Македонија. Овие порои предизвикаа огромна штета за
македонското стопанство. 32 лица загинаа за време на поројните поплави.
Поголемиот дел од постојните структури за контрола на поплавите беа изградени пред 1980тите. Старите технички документи повеќе не се соодветни и новите технички документи сè
уште не се развиени.
Досега, нема подготвена претходна процена на ризикот од поплави, карти за ризици од
поплави и ризици од поплави, како и план за управување со поплави според директивата
за поплави (FD). Првиот план за управување со поплави, според ФД, е за сливот на реката
Струмица, и се уште е во подготовка.
Одговорностите и обврските во управувањето со водите се делат меѓу неколку министерства,
но главната владина институција е Министерството за животна средина и просторно
планирање (МЖСПП).
Во МЖСПП постои секторот за вода со недоволни капацитети.
Заштитата од негативното влијание на капацитетите за вода е минимална, и на национално
и на локално ниво.
Законот за водите од 2008 година обезбедува рамка за заштита и одржливо управување
со водните ресурси. Стратегијата за води на Република Македонија утврдува како треба да
изгледа секторот за вода до 2040 година, а некои од чекорите што ќе треба да ги преземе за
да стигнат таму. Тоа е визија каде што реките, каналите и езерата се подобрени за луѓето и
екосистемите, и каде што продолжува да обезбедува одличен квалитет на водата за пиење.
Мастер планот за вода започна пред 15 години и сеуште е во акција.
Според извештајот на Регионалната пристапна мрежа за животна средина и климатски услови
(ECRAN), РДВ е транспониран со 70% во рамките на националното законодавство. Од друга
страна Директивата за поплави е транспонирана само 14% во рамките на националното
законодавство.

Почва
•

•
•

Во 2015 година е формиран информативен систем за почва. Овој систем собира податоци
за следните аспекти: типови на почва, административни поделби, вредности на pH, карта
на органски материи, содржина на CaCO3, глина, содржина на тиња и песок, способност за
земјиште.
Систем за следење на почвата не постои.
Имајќи ги предвид природните и социоекономските услови во земјата, Македонија е високо
чувствителна на процесите на деградација на земјиштето и на опустинувањето.
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•
•
•

•
•

•
•
•

Ерозијата на водата е доминантен вид на ерозија во земјата и категории на неиздржлива
ерозија (I-III) покриваат 36,65% од вкупната државна област. Ова прашање се третира во
рамките на Законот за води.
Поради различни човечки активности, 9,08% од вкупно земјиштето станува непродуктивно
за земјоделски, шумски и природни цели.
Запечатувањето на почвата влијае на плодното земјоделско земјиште, го става под ризик
биодиверзитетот, го зголемува недостигот на вода и придонесува за глобалното затоплување,
но заедно со несоодветната и "дива" урбанизација значително придонесуваат за ризикот од
поплави и оштетувања од поплавите.
Според законодавството, обновувањето на остатоци од рудници и каменоломи за депонии е
задолжително, но само дел од нив се вратени. Напуштените остатоци од депонија (остатокот
од нив се затворени инсталации) се уште се жаришта.
Почвата како средина за животната средина се третира во рамките на Министерството за
животна средина и просторно планирање (МЖСПП), каде што во рамките на Управата за
животна средина постои единица за почва со ниски капацитети. Прашањата поврзани со
земјиштето се решаваат претежно во рамките на МЗШВ, додека просторно планирање е под
МЖСПП.
Не постои посебен закон за почвата, а делови од оваа материја се третираат во различни
закони.
Досега постојат различни сродни национални документи, меѓутоа најрелевантните се
Националниот акционен план за борба против деградација на земјиштето и опустинувањето,
кој сеуште е во подготовка (во завршна фаза).
Почвата е класично меѓусекторско прашање кое не е опфатено со една специфична
легислатива, туку со неколку, како и со неколку стратегии и акциони планови. За таа цел
треба да се подобри меѓусекторската соработка.

B4.7. Заклучоци (статус кво, трендови и празнини
во однос на сите три природни ресурси)
Иако политиките за управување со природата се огромни во Македонија, се јавуваат различни
проблеми и постојат одредени недостатоци кои треба да се пополнат со цел да се подобри состојбата
поврзана со управувањето со природните ресурси.
Шуми
Последниот шумски инвентар, како што беше претходно споменато, беше подготвен во 1979 година.
Со тоа се оневозможува ефективно и ефикасно планирање, како и истражувачки активности.
Недостатокот на релевантни податоци може да доведе еден во погрешна насока и да предизвика
потешкотии за време на една работа. Ова е главно прашање во моментот. Законот за шуми предвидува
дека на секои 7 години треба да се изврши инвентар, а истото се планира и во Стратегијата за
одржлив развој на шумите, но тоа не е спроведено. Исто така, постои недостаток на катастарски
податоци. Некои од сопствениците на приватни шуми се уште имаат многу стари документи за
сопственост, но овие документи немаат координати на шумите, но границата е опишана со зборови.
Тоа е проблемот на теренот бидејќи пејзажот е поинаков по многу години, а наоѓањето на границите
како што е опишано во документот не е лесна работа. Така, може да се случи шумарските инженери
од ЈП кои се одговорни за обележување на дрвјата во приватните шуми, ненамерно прават грешка
и маркираат дрва во државната шума и го запишуваат како да е во приватна парцела или обратно.
Руралното население почнало да ги собира недрвните шумски производи, што станало многу
популарно. Се повеќе и повеќе собирачи одат во шумата за да собираат производи, но не сите од
нив се образовани или обучени за собирање. Поголемите претпријатија (производни капацитети и
трговци) веќе ја имаат воспоставено својата мрежа на собирачи и ги обучуваат, но тоа не е случај
со помалите. Синџирот на додадена вредност е практика во неколку мали и средни претпријатија.
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Најчестата практика е продажба на производот како суровина. Исто така, руралниот туризам веќе
е промовиран, но само во заштитените подрачја. Проблемот е што шумскиот сектор дури и не се
обидува да отпочне таква активност, иако за тоа имало можности од IPARD-фондовите.
Јавното претпријатие Македонски шуми не треба да има повластен третман од Владата во
конкуренцијата и трговијата. Бариерите, кои се споменати погоре, не можат да обезбедат одржливо
управување со природата. Тие доведуваат до неодржливи практики, бидејќи секој сектор ја следи
својата политика и ги управува екосистемите според нивните компетенции додека ги игнорира
другите. Постојат неколку примери на неодржливо управување во поглед на шумите, почвата и
водата. Зачувувањето на шумите е од одлучувачко значење за глобалната животна средина.
Република Македонија веќе ја формулираше националната политика, но фазата на имплементација
е несоодветна. Шумарството треба да се стреми кон конзервација и одржливо искористување на
шумите со оглед на економскиот и социјалниот развој.
Води
Водата е ограничен ресурс кој е под зголемен притисок од порастот на населението и не-одржливата
експлоатација. Хидромелиоративните системи, како и структурите за контрола на поплава, постојат
со години, а има и оштетувања на овие постоечки системи кои треба да се реконструираат. Врз
основа на наодите од досега подготвените планови за управување со речните сливови, треба да се
посвети големо внимание на подобрувањето на еколошката состојба на површинските водни тела.
Стратегијата за води е добро формулирана, но исто така и во шумарството, таа не успева во фазата
на имплементација.
Транспонирањето на повеќето директиви на ЕУ од секторот за вода напредуваше со усвојувањето
на Законот за води. Единствениот дел од неуспехот е негативното влијание на водата, бидејќи
во однос на директивата за поплави од ЕУ само околу 14% е транспонирана во националното
законодавство. Институционалните капацитети се ниски и треба да се подобрат особено во делот
на негативното влијание на водата.
Нема соодветни податоци за повеќе проблеми со водата, иако е воспоставен информативниот
систем за вода. Има значителен број неодржливи практики за управување со водите, а главни
се: недостаток на интегриран пристап кон управувањето со водните ресурси во националниот
регулаторен систем; преклопување - одговорност на неколку министерства (МЗШВ, МЖСПП, МЕ);
Големи загуби на вода (10-60%) во претходно постоечките структури и мрежи; лоши технички услови
и недостаток на ефикасни оперативни практики за управување со водите на постоечките системи
за наводнување; недоволен број на канализациони системи во урбаните и руралните средини и
планови за третман на отпадните води; недоволна политика за контрола на поплавите; дренажните
системи, како и системите за заштита од поплави и ерозија се во лоша состојба; и, конечно,
недоволни мерки за контрола на ерозија и порој итн.
Почва
Ерозијата на почвата е доминантен вид на деградација на земјиштето. Според Законот за води, секоја
општина и водоснабдувачка компанија е обврзана да ги разграничат актуелните и потенцијалните
области на ризик од ерозија, но до сега не се спроведуваше ваква активност во земјата. Неодржливи
земјоделски практики кои влијаат на почвите се: вештачки пожари - горење, плодоред, практики
на оплодување, пракса за заштита на културите, користење на несертифицирани семенски и саден
материјал, загуби во земјоделската биолошка разновидност; изградба и управување со системите
за мелиорација на земјиштето, преку наводнување што ја намалува големината на фармиските
стопанства итн. беше воспоставен информативен систем за почва, но недостасуваат нови
информации поради отсуство на систем за следење на почвата. Правната и институционалната
поставеност поврзана со почвата е комплексна и капацитетите треба да се зголемат.
Управување со земјиштето
Прописите поврзани со управувањето со земјиштето во Македонија како поранешна социјалистичка
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држава се многу различни од земјите на ЕУ.
Поголемиот дел од земјоделското земјиште е во приватна сопственост (70%). Само 11% од шумите
се приватна сопственост. Сите приватни шумски парцели се енклави во рамките на државните
шуми, така што одржливото управување со приватните шуми е речиси невозможно. Има многу
сопственици на шуми, но средната вредност на приватната шумска парцела изнесува 0,6 ха.
Фрагментацијата на земјиште во Македонија е еден од проблемите со кои се соочува одржливото
управување со земјиштето.
Фармерите се подготвени да ги распарчат нивните парцели, бидејќи со тоа се избегнуваат некои
од ризиците од производството што може да се појават на одредено место. Постојат 4,5 милиони
катастарски парцели со просечна големина на парцела на обработливо земјиште од 0,26 ha (0,2
ha со приватни парцели, 0,53 ha за државно земјиште). Постојат 80.000 фарми со просечна 3.5
парцели на семејни фарми и 5 за правни лица со просечна големина на парцела од 0.6 ha / парцели.
Просечната големина на фармите е 2,27 hа (култури) и 1,05 hа (лозје). Исто така, традиционалното
наследство е дека секоја парцела треба да биде поделена меѓу сите наследници.
Една од карактеристиките на Македонија е напуштеното земјиште. По Втората светска војна, а
особено по земјотресот во Скопје во 1963 година, кога Скопје беше објавен како "отворен град",
многу луѓе мигрираа од села до Скопје. Како одговор на тоа, многу поранешни фармери ја напуштиле
својата земја, а многу рурални луѓе ги напуштиле своите домови и села за да живеат во град Скопје.
Во моментов, неколку компании заеднички управуваат со истата област. Всушност, во Македонија
не постои просторен менаџмент како концепт, веројатно поради различните идеи за тој термин
'управување со земјиштето' од земјите на ЕУ. Менаџментот на Македонија е всушност управување
со ресурсите.
Секој од природните ресурси е раководен од различни претпријатија:
•
•
•
•
•
•

Шуми - ЈП Македонијан шуми, национални паркови на ЈП, локални општински институции и
сопственици на приватни шуми;
Пасишта - ЈП Македонијан пасишта;
Вода - новоформирано АД Водостопанство на Македонија на ниво на хидромелиоративен
систем; АД Електрани на Македонија.
Вода за енергија, ЕВН - една браната и акумулацијаот, неколку мали отстапки - енергија.
Риболов - концесии; Лов - ЈП Македонијан шуми и концесии;
Управување со заштитени подрачја - за национални паркови - посебна јавна институција
за секој НП и за МПА. За други заштитени подрачја (друга категорија на IUCN), Владата
назначува надлежна институција (Блинков и Стојановска, 2003).

Иако според Законот за заштита на природата, раководното тело е одговорно за интегрирано
управување со целото заштитено подрачје, во реалноста тоа не се спроведува, а НП Маврово е
типичен пример.
Агенцијата за просторно планирање е одговорна за подготовка на сите просторни планови во
земјата и Собранието е одговорно за усвојување на тие просторни планови во земјата. Тоа значи
дека сите други планови треба да бидат во согласност со просторниот план. Во реалноста, постојат
значителен број случаи каде што секторските планови за која било област не се во согласност со
просторниот план. Просторниот план на земјата (39/04) дава јасни насоки во однос на процесот на
урбанизација и развој на населените места.
Бариерите, кои се споменати погоре, не можат да обезбедат одржливо управување со природата.
Тие доведуваат до неодржливи практики, бидејќи секој сектор ги следи своите логики и го управува
тој екосистем сам по себе и според нивните компетенции, додека ги игнорира другите.
Постојат неколку примери на неодржливо управување во поглед на шумите, почвата и водата.
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B4.8. Препораки за интегрирано управување /
меѓусекторска соработка во однос на
шумските, водните и почвените ресурси во 		
земјата
Шуми
Првата и најважна активност која се препорачува треба да биде шумскиот инвентар. Тоа ќе му каже
на шумскиот сектор во која фаза е во моментот и кои чекори треба да се преземат за да се подобри
ситуацијата во иднина.
Треба да се направи проблем со обележувањето на границите меѓу шумата во приватна сопственост
и воведување на ГИС за шумарство, исто така, треба да биде приоритет во земјата. Воведувањето
на современи информациски системи може да им помогне, не само на сопствениците на приватни
шуми, туку и на вработените во ЈП. Собирањето на недрвни шумски производи станува атрактивна
активностш меѓу руралното население, но ако е подобро организирано и планирано, тоа може да биде
значајно и за националната економија. Руралниот туризам најмногу се промовира во заштитените
подрачја. Имајќи предвид дека постојат потенцијали за ваква активност, шумарскиот сектор треба
да ги следи глобалните трендови за одржливо шумарство и тоа да го вклучи во нивните планови. Во
моментов шумарскиот сектор е сеуште традиционален и се фокусира само на дрва. Монополот на
ЈП треба да се вклучи во пазарната економија. Секоја гранка на ЈП треба да ја утврди нивната цена
за производите на пазарот. Сопствениците на приватни шуми треба да бидат исто така фактор
за влијание врз пазарот. Во исто време, мора да се запомни дека тие служат на јавниот интерес.
Државните мерки преземени во оваа област треба да бидат соодветни за постигнување на целите.
Води
Најважно е градење на капацитетите на секторот за вода во рамките на МЖСПП.
Управувањето со поплавите треба да се подобри на сите нивоа: од индивидуални до институционални.
Треба да се воспостави целосен и соодветен систем за следење на квалитетот на водата, според
РДВ. Плановите за управување со речен слив и плановите за управување со поплави, исто така,
треба да бидат подготвени, според потребите на РДВ. Треба да се подготват мулти-опасни и мултиризични карти во случај на планински порои, имајќи ги предвид високите ерозивни процеси, лизгање
на земјиштето и наносите.
Почва
Имајќи го предвид меѓусекторското прашање, најважно е градење на капацитетите на секторите
поврзани со почвата во различни министерства.
Ерозијата на почвата е еден од главните деградациски процеси споменати во голем број национални
документи и програмите за контрола на ерозијата треба да бидат подготвени и воспоставени со
единица во рамките на МЖСПП која ќе биде одговорна за ова прашање.
Потребна е поефикасна законска рамка во однос на управувањето со природните ресурси, а со тоа
и усвојувањето на потребните прописи со кои ќе се применуваат рамковните закони. На крајот на
краиштата, со цел да се унапреди македонското стопанство и да се направат понатамошни чекори
кон пристапувањето во ЕУ, поврзаните правни рамки треба да бидат усогласени со стандардите
на ЕУ. Исто така, треба да се воспостават соодветни управувачки институции со јасни и да не
се преклопуваат надлежностите во управувањето со природните ресурси; исто така е потребно
континуирано подобрување на нивните капацитети и координација. Покрај тоа, ќе се развијат
механизми кои ќе го олеснат одржливото финансирање на управувањето со природните ресурси
во согласност со принципите на корисникот и загадувачот, плаќање на принципот на екосистемски
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услуги во согласност со социо-економските реалности, исто така, на локално ниво. Усогласувањето
на материјалниот закон во врска со водата, земјоделството, шумите и природата со Кривичниот
законик би било дополнително важно да се постигне и меѓусекторска соработка меѓу сите. Понатаму,
постои потреба за интегрирање на законите за зачувување на природата во националните развојни
и економски политики и нивно поврзување со ефикасни механизми за следење и спроведување кои
ќе обезбедат пристоен и ефикасен пристап до природните ресурси до крајните корисници. Конечно,
постои потреба од ефективни процедури кои ќе обезбедат јавна свест и балансирано учество во
донесувањето одлуки, следејќи ги националните законски барања и меѓународните инструменти.

B4.9. Препораки во врска со последователни
активности за подобрување на управувањето со
националните ресурси во земјата
Општи препораки базирани на моменталната состојба во земјата се:
-- да се практикуваат одржливи шумски активности како што се предвидени во стратегијата
за одржливо шумарство.
-- да се спроведе обврската од Законот за води и мерките и активностите предвидени во
рамките на стратегијата за вода.
-- да се подобри прекуграничната соработка.
-- да донесе подзаконски акти во врска со Законот за води.
-- да усвои законодавство за почвата.
-- да се спроведат мерки и активности предвидени во Националниот акционен план за борба
против дезертификацијата.
-- да се спроведат мерки и активности поврзани со шумите, водата и почвата во рамките на
други национални документи.
-- да се продолжи со усогласување на законодавната рамка.
-- да се изградат административни капацитети за сите 3 сектори и;
-- да се подобри меѓусекторската соработка.
Препорака за блиска иднина:
Преминувањето кон управувањето ориентирани кон екосистемите треба да биде иден приод во
управувањето со природните ресурси. Екосистемот за управување е управување со области на
различни размери на таков начин што еколошките услуги и биолошки ресурси се конзервирани,
додека соодветни човечки потреби се одржуваат. Големи еколошки услуги вклучуваат распределба
на продуктивноста (енергетски проток), одржување на плодноста на почвата (циклус на хранливост)
и функционирање на хидролошкиот циклус. Биолошките ресурси ги опфаќаат сите природни
варијации пронајдени во гените, видовите и заедниците заедно со процесите кои ја одржуваат оваа
варијација. Соодветноста и одржливоста на човековите потреби се диктирани од ограничувањата
наметнати од биолошкото и физичкото опкружување и со законските овластувања за користење
на земјиштето (Brussard, 1998).
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АНЕКС B4.1

Користени податоци

Слика 4.1 Дистрибуција на шумите

Слика 4.2 Дрвна маса по ha

Слика 4.3 Басени и под-басени
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Слика 4.4 Оддели за управување со водите

Слика 4.5 Разграничување на речните сегменти

Слика 4.6 Карта на ерозија

Слика 4.7 Клизишта и одрони

Слика 4.8 Поплави (а) и поплавени области (б)
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Слика 4.9 РИМСИС мониторинг мрежа

Слика 4.10 Ранливост на подземните води

Слика 4.11 Класификација на еколошкиот статус на SWB во неколку под/сливови

Слика 4.12 Системи за водоснабдување

Слика 4.13 Површини за наводнување
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Слика 4.15 Индекс на аридност

Слика 4.14 Карта на почва

Слика 4.16 Ранливи области за намалување на
СОМ

Слика 4.17 Земјиште (CORINE LCU - ниво II)

Слика 4.18 Промени на земјиштето
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ПОГЛАВЈЕ B5

Преглед на управувањето со
природните ресурси во Црна Гора
Жарко Вучиниќ12 , Момчило Благојевиќ13

B5.1. Вовед: Општи информации за Црна Гора
Црна Гора се наоѓа во југоисточна Европа (41 ° 52 'и 43 ° 32' Северна географска широчина и 18 ° 26
'и 19 ° 22' источна географска должина) и е дел од Балканскиот Полуостров. Покрива површина од
13.812 km2, со површина на морска територија од околу 2.540 km2 и население од 620.000 жители
(Црногорско Статистичко биро - MONSTAT, пописот во 2011 година), а со густина од 44,9 жители на
km2.
Црна Гора е класифицирана од Светската банка
како земја со повисоки средни приходи, а исто така
е земја кандидат за преговори да се приклучи кон
Европската унија. БДП (номинален) проценет во
2016 година изнесува 4,250 милијарди долари или
6.783 долари по глава на жител. Економијата на
Црна Гора најчесто е базирана на услуги и е на крајот
на транзицијата кон пазарна економија. Најзначајно
влијание врз формирањето на БДП се следните
сектори: Туризам (20% од БДП заедно со сродни
сектори во 2014 година); Индустриско производство
(9,8% од БДП во 2014 година); Продажбата на мало
(трговијата учествува со 12,9% од БДП во 2014
година); Транспорт (4,2% од БДП за 2014 година) и
Градежништво (4,6% од БДП за 2014 година).

Слика 5.1 Мапа на Црна Гора (Извор: Спаљевич,
GIZ/SWG, 2016)

Административно, територијата на државата е
поделена на 23 општини / единици на локална
самоуправа. Од вкупното население, 63,23% живеат
во урбани зони и 36,77% во руралните средини.
Разновидноста на геолошката основа, пејзажот,
климата и почвата и географската положба на Црна
Гора на Балканскиот полуостров создале услови
погодни за висока биолошка разновидност.

Бројот на индекси на видови по површина во Црна Гора изнесува 0,837. Ова е највисок индекс
регистриран во било која европска земја.
Повеќе од 90% од површината на Црна Гора е над 200 метри надморска височина (m a.s.l.), 45% од
нејзината површина е помала од 1.000 m надморска височина, а планинските области над 1.500 m
надморска височина покриваат околу 15% од територијата на државата. Реките се одводнуваат
во два басени: Црно Море, кое има вкупна површина од 7.250 km2 (или 52,5% од територијата) и
Јадранското Море, кое има вкупна површина од околу 6.562 km2 (или 47,5%).

12

НГО УРОШ, Подгорица

13

Директорат за управување со води, Подгорица
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Три хомогени географски региони (види слика 5.1) обично се одликуваат со заеднички карактеристики
на геологијата, климата и вегетацијата.
Црна Гора лежи во рамките на Динарските Алпи, опсег доминиран од карбонатни карпи, со некои
други седиментни и вулкански слоеви, особено на север. Климата на Црна Гора е силно одредена
од нејзините планини. Покрај појавата на важни вертикални температури и врнежи од дожд,
локалниот орографски дожд може да биде важен. Динарските Алпи дејствуваат како бариера помеѓу
медитеранските и континенталните воздушни маси, што резултира со две главни климатски зони во
Црна Гора. Во јужниот дел преовладува медитеранската клима, додека во внатрешноста, климата е
повеќе континентална. Климатскиот профил на Црна Гора се карактеризира со следниве податоци:
Средна годишна температура: 11,2° C; Средни годишни врнежи: 1.500,5 mm; Среден интензитет на
поројниот дожд на денови со врнежи над 20 mm: 38,2 mm на ден; Средно времетраење на сувите
периоди: 28,7 дена годишно; Средно времетраење на подмрзнати периоди: 71,5 дена годишно;
Средно времетраење на топлотните бранови: 7,5 дена годишно.

B5.2. Проценка на секторот шумарство
B5.2.1. Шумски ресурси и управување
Во рамките на земјоделскиот сектор на Црна Гора, шумите се важен ресурс за руралните области
во однос на нивната еколошка, економска и социјална вредност. Управувањето со шуми и шумско
земјиште претставува составен дел од целите и приоритетите на руралниот развој. Во исто време,
голем дел од шумите се живеалишта и домови за животни и растенија од европско значење според
Директивите за живеалишта и птици и ќе бидат означени како живеалишта на Натура 2000.
Шумите потенцијално може да генерираат додадена вредност во областа за обработка на дрво,
обновливи извори на енергија, производство на храна и туризам. Според груба проценка, уделот на
шумарството и дрвната индустрија во БДП е нешто помалку од 2%, што е слично на Словенија, но
е мал во споредба со околу 3% во целата ЕУ, или речиси 6% во Финска. Ова значи дека секторите
засновани на шумски ресурси имаат голем потенцијал за раст. Националната шумска политика
поставува пет општи цели:
1. Обезбедување и подобрување на долгорочната отпорност и продуктивност на шумите и
другите екосистеми и одржување на растителни и животински видови;
2. Администрацијата на шуми и шумски ресурси обезбедува одржливо спроведување на
социјалните економски и еколошки шумски функции;
3. Шумите придонесуваат кон одржлив социјален и економски развој на руралните области;
4. Стратегијата за развој на дрвната индустрија обезбедува долгорочен развој и конкурентност
на дрвната индустрија;
5. Долгорочен развој на шумарството како професија и активности поврзани со шумарството.
Националниот инвентар на шумите (НИШ) на Црна Гора беше спроведен во периодот 2009-2012
година за прв пат на научно основана основа. Податоците за инвентар јасно покажуваат дека Црна
Гора има голем шумски потенцијал.
Шумска област под страна на режимот за управување и заштита
Резултатите на НИШ се следните: Површината на Црна Гора се карактеризира со висока покриеност
со шума од 59,5% (826.782 hа, релативна стандардна грешка 0,5%) и шумска земја од 9,9% (137.480
hа); заедно шуми и шуми покриваат 69,4% (964.262 hа) од површината на земјиштето. Црногорските
шуми се наоѓаат делумно на многу стрмни и карпести падини; во Вкупно, 11,9% од шумската
површина и 8,4% од површината на шумите не биле достапни за мерење на дрва.
Во Табела 5.1 се прикажани големината на шумските и шумските површини, а во Табела 5.2 се
наведени категориите на шуми (во формат развиен во согласност со методологијата НИШ). Шумската
површина е значително повисока од најдобрите постоечки најдобри проценки (сега 59,5%, досега
проценети на 45%). Високите шуми опфаќаат малку поголема површина од нискостеблените шуми,
додека речиси 100.000 хектари покриваат шуми, каде податоците за таксација поради недостапноста
на теренот за прибирање податоци не се достапни или шуми, кои не се мерат поради фактот дека
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нивните дијаметри се под праг на таксација (категорија: Други во Табела 5.2).
Табела 5.1 Големина на шума, шумско земјиште, и не шумско земјиште (Извор: Национален инвентар на шумите 2010)

Површина

Површина (hа)

Шума (hа)

%

1. Шума

826.781,64

826.781,64

59,5

2. Шумско земјиште

137.480,23

0

9,9

3. Не шума, не шумско земјиште

424.319,03

0

30,6

Вкупно

1.388.580,90

826.781,64

100

Табела 5.2 Категории на шуми (Извор: Национален инвентар на шумите 2010)

Категории на шуми

Површина (ha)

Шума (ha)

%

Шума %

1. Друго

535.457,56

99.656,61

38,6

12,05

2. Висока шуми

376.527,80

371.285,46

27,1

44,91

3. Нискостеблеста

356.341,01

355.839,58

25,7

43,04

4. Четинари

23.973,51

0

1,7

0

5, Грмушки

80.967,97

0

5,8

0

6, Макиус

10.417,00

0

0,8

0

7, Гариг

4.896,03

0

0,4

0

Вкупно

1.388.580,90

826.781,64

100

100

Шумски фонд, прираст и сеча на шума (ако е можно) содржина на јаглерод
Според НИШ, проценката за обемот на дрво во целата шума на Црна Гора е 122 милиони m³ со
прираст од 2,9 милиони m³, врз основа на претпоставката дека недостапните шуми покажуваат
релативна количина по hа, што е една третина под нивото од достапните шуми (многу повисоки
од досега постојните проценки што изнесуваа 72 милиони m³). Волуменот на дрво во пристапни
шуми (728.133 hа), изнесува 116 милиони m³ со прираст од 2,8 Mil. m³ (проценето со релативна
стандардна грешка од 1,5%). Просечниот волумен по шумска површина од ха изнесува околу 159,6
m³/hа (пристапни шуми, релативна стандардна грешка од 2,3%). Листопадните дрвја покажуваат
обем на hа од само 136,3 m³/hа, за разлика од иглолисните (293,5 hа). Уделот на иглолисни во
обемот е 40,2%. Прирастот на иглолисни е со 8,1 m³ по ха во просек повисоко, како и во споредба со
2,9 m³ /hа од листопадни дрвја и иглолисни придонесуваат со 46,6% на целиот прираст.
Табела 5.3 Зголемување на акциите, зголемување и сеча (Извор: Национален инвентар на шумите 2010)

Потекло

Приватна
сопственост

Државна сопственост
m3

m3/ha

m3

m3/ha

Вкупно
m3

m3/ha

Шумски фонд
Области без шума
Други

63.502,1

1,0

340.132,5

9,1

403.633,6

7,8

Високостеблести
шуми

69.371.459,5

284,9

18.448.957,4

180,1

87.820.416,9

262,88

Нискостеблести
шуми

10.210.663,9

93,8

11.380.842,7

46,8

21.591.506,6

69,02

302,9

1.622.891,0

168,7

5.888.678,0

265,91

Мешани по потекло 4.265.787,0
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Вештачки

669.171,0

168,5

248.447,3

154,9

917.618,3

164,82

Вкупно

84.580.583,4

227,9

32.041.270,9

88,7

116.621.853,4

159,6

Вкупно годишно зголемување на количините
Области без шума
Други

2.453,7

0,0

10.995,2

0,3

13.448,9

0,3

Високостеблести
шуми

1.573.710,0

6,5

444.476,8

4,3

2.018.186,8

10,8

Нискостеблести
шуми

281.040,3

2,6

322.697,3

1,3

603.737,6

3,9

Мешани по потекло 91.408,8

6,5

37.567,9

3,9

128.976,7

10,4

Вештачки

22.179,9

5,6

7.050,6

4,4

29.230,6

10,0

Вкупно

1.970.792,0

4,6

822.787,8

2,1

2.793.579,8

6,6

Просечна годишна сеча*
Вкупно

356

99

455

Табела 5.4 Јаглероден фонд (Извор: Национален инвентар на шумите 2010)

Сопственост

Површина

Вкупно
биомаса

Јаглерод во
биомаса (t)

Јаглерод во
инкремент (t)

Друго

424.319,03

0,00

0,00

0,00

Државна сопственост

490.555,68

137.114.459,77

38.819.352,17

872.857,01

Приватен

473.706,19

50.181.761,88

15.344.963,88

380.881,72

Вкупно

1.388.580,90

187.296.221,64

54.164.316,05

1.253.738,73

Типови на шуми и сопственост од страна на режимот на управување
Вкупно 36 видови на шуми се наоѓаат во Црна Гора. Група шумски видови по површина (%) ја
покажува доминацијата на шуми од други широколисни (25,6%), букови шуми (24,3%), елови шуми
(14,4%), горунови дабови шуми (11,4%), други дабови (10,4%) и шума на смрча (7,4%). Со оглед на тоа
што шумите се групитаат по волумен, ситуацијата е следна: букови шуми (34%), елови шуми (32%),
шумите од смрча (11,1%) и шумите на останати листопадни видови (6,7%).
Шумите во Црна Гора (види Табела 5.5) се карактеризираат со доминација на листопадни дрвја што
покриваат 76,2% од површината на шуми. Доминантни видови се бука, видови на даб, смрча, ела и
бор. Вкупно, 12 видови иглолисни и 59 листопадни видови се проценети во Националниот инвентар
на шумите.
Табела 5.5 Главни видови на дрва (до 5, само%) по површина и волумен (%) (Извор: Национален инвентар на шумите 2010)

Видови на дрва

Површина (%)

Волумен (%)

Fagus moesiaca

27,8

42,8

Останати листопадни

21,1

6,8

Picea Abies

11,7

12,5

Quercus cerris

10,0

3,9

Ostrya carpinifolia

7,0

1,6

Abies Alba

5,8

12,5

Quercus pubescens

5,1

1,0

Листопадните шуми доминираат и во приватните и во јавните шуми, а во државниот имот главно се
наоѓаат квалитетни иглолисни шуми.
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Табела 5.6 Типови на сопственост по категории на шуми (Извор: Национален инвентар на шумите)

Категории на шуми
Високостеблести
шуми

Јавни шуми

Приватна шума

ha

%

ha

%

243.525,2

29,5

102.446,3

12,4

Нискостеблести шуми 108.805,9

13,2

243.067,0

29,4

Мешани

14.083,6

1,7

9.621,2

Иглолисни

127.135,90

26,2

32.171,47

7,2

Листопадни

223.667,84

46,3

285.832,92

64,6

B5.2.2. Шумите во функција на поддршка на руралните заедници
Шумите се од витално значење економско значење за населението во руралните области каде што
шумите се еден од главните извори на приходи и топлинска енергија.
Шумарството, дрвените и недрвените производи се составен дел на руралната економија и руралниот
развој. Покрај земјоделството и руралниот туризам, тие ќе претставуваат една од главните опции
за социо-економски напредок на руралните средини. За таа цел, во периодот 2014-2020 година, дел
од ЕU-IPA фондовите за рурален развој и други цели ќе бидат насочени кон развојот на шумарскиот
сектор.
Структура на сопственоста на шумите
Уделот на шумите во државна сопственост, според НИШ, изнесува 52,3%, а приватните 47,7% (види
Табела 5.7). Што се однесува до шумските земји, приватната сопственост доминира со 58,0%. Јавните
шуми покажуваат повисок просечен волумен на дрвен волумен по хектар - 227,9 m³ / ha во споредба
со 88,7 m³ / ha во приватни шуми и сочинуваат 72,7% од поголемиот дел од обемот на шумите. Треба
да се напомене дека процесот на денационализација сè уште не е завршен, ниту реорганизацијата
на катастарските податоци за Црна Гора. Структурата на шумите во државна сопственост е многу
подобра во споредба со приватните шуми, што најдобро се рефлектира со износот на постојан
волумен по просторна единица, што е многу помало во приватните шуми. Шумите во приватна
сопственост, исто така, се карактеризираат со фрагментација.
Табела 5.7 Структура на сопственост на шумите (Извор: Национална инвентарна шума)

Шуми во јавна
сопственост %

Приватна
сопственост %

Шуми во црковна
сопственост%

Комунални шуми
%

Вкупно шумска
површина

52,3

47,7

-

-

100

Јавни шуми и јавни шумски компании
Овластената администрација за шумите (ФА) управува со шумите, шумското земјиште, шуми надвор
од шумите и неплодното земјиште во државна сопственост (повеќе од 90%) во Црна Гора (види Табела
5.8). Администрацијата вклучува изготвување и донесување одлуки во врска со управувањето со
шумите и шумите во државна сопственост, како и следење и контрола на управувањето со шумите.
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Табела 5.8 Јавни шумски компании во Црна Гора (Извор: Национален инвентар на шумите 2010 ажурирани од експерти за шумарство)

Компанија

Вкупно
површина(ha)

шуми(%)

% од површина

Јавно претпријатие "Национални
паркови"

106.039,47

42.852,29

7,6

Регионален парк Пива

32.500

16.250 (процена)

2,3

Шумска администрација

1.250.041,43

767.679,35

90,1

Вкупно

1.388.580,90

826.781,64

100

Вработување во шумарскиот сектор
Во моментов, 395 лица се вработени во шумарскиот сектор во Црна Гора (не се вклучени оние
кои работат во концесии и дрвна индустрија): 377 во УШ; 7 во Министерството за земјоделство и
рурален развој (MARD); 11 и Шумска инспекција во инспекцискиот директорат. Во однос на нивното
образование, во кои доминираат квалификувани и високо квалификувани работници (163), додека
бројот на шумарските инженери е 94. Во овој поглед, треба да се забележи дека старосната
структура во УШ е таква што просечната возраст на работникот во УШ е 55.
Табела 5.8 Луѓе вработени во шумарскиот сектор по образование (FA, MARD и шумска инспекција) (Извор: Администрација за шумите 2016)

Квалификувани и
висококвалификувани
работници

Шумарски
инженери

Шумарски
техничари и
лица со средно
образование

Административни и
други работници

Вкупно

163

94

69

69

395

Табела 5.9 Број на вработени во индустриите засновани на шуми (Извор: МОНСТАТ (Годишник на Црна Гора 2015)

Година

2013

2014

2015

Преработка на дрво и производство на дрво, плута,
слама

1.239

1.344

1.335

Производство на хартија и производи од хартија

204

171

178

Производство на мебел

540

486

459

Вкупно

1.983

2.001

1.972

Вкупниот број на вработени (види Табела 5.9) во преработка на дрво, плута и слама изнесува 1.344
за 2014 година, што е малку повисоко отколку во 2013 година (1.239 вработени). Помалку вработени
работат во производството на хартија и производи од хартија и мебел во 2014 година отколку во
2013 година. Податоците за 2015 година покажуваат слични бројки. Севкупно, бројот на вработените
во шумските индустрии за 2014 година изнесува 2.001, што е малку повеќе отколку во 2015 година
(1.972).

B5.2.3. Поттикнување на конкурентноста на шумарскиот сектор и
синџирите со додадена вредност
Зголемувањето на економскиот придонес е можно преку вклучување на сите обемни текови на дрво
во формална економија и зголемување на бербата (со потребни инвестиции во инфраструктурата и
изготвување на нова генерација на планови), но главно преку зголемување на додадената вредност
во синџирот на дрвна индустрија. Заедно со планините и водата, шумите претставуваат значаен
дел од брендот на Црна Гора во областа на одржлив и зелен туризам.
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Структура на приходите и приходи на државните шумски друштва
Шумите под државна сопственост се доделени за користење преку концесија на правни лица. Во
моментов, 18 договори се активни во 2016 година (концесиски договори за 7, 15 и 30 години) за
вкупен обем на дрво во обем од 247.694 m³. УШ го генерира приходот доминантно од приходите од
продажбата на дрво, додека останатите приходи - приход од шумски производи од дрво (лековити
билки, собирање на габи) и лов се многу скромни и треба да се зголемат. Во периодот 2013 - 2015
само 2014 година беше позитивна во однос на бруто-добивката / загубата.
Табела 5.10 Структура на приходите и приходи за Црногорската администрација за шумите (Извор: Администрација за шумите, 2016)

2013

2014

2015

Црна Гора

Црна Гора

Црна Гора

ЕУР
Вкупно приходи

4.321.879,62

4.858.715,67

4.527.189,61

Приходи од продажба на дрво

4.293.025,59

4.829.642,26

4.496.356,55

Останати приходи

28.854,03

29.073,41

30.833,06

Вкупни трошоци

5.166.223,47

4.788.489,61

5.442.258,04

Бруто добивка/загуба

-844.343,85

70.226,06

-915.068,43

Врз основа на горенаведените податоци, може да се заклучи дека УШ не генерира сума на профит
како државните компании во западните земјите, кои вообичаено носат пари во државниот буџет.
Покрај дрвото, другите шумски производи, исто така, се значајни за економијата во руралните
средини, особено печурки, шумски плодови и бобинки. Според груба апроксимација за руралното
население, сумата од овие производи изнесува 5 милиони евра и за значителен дел од населението
(28% од домаќинствата), тие претставуваат постојан извор на приход.
Јавно и меѓународно финансирање и инвестиции
Во моментов, во Црна Гора не постои меѓународно финансирање во шумарството. Со Договорот за
концесија склучен помеѓу оние кои даваат концесиите и Управата шума, оние кои даваат концесиите
се должни ја одржуваат шумската патна инфраструктура и да се грижи за одржување на патиштата.
Шумски производи и услуги
Вредноста на поголемиот дел од шумските производи произведени во 2015 година е од продажба
на иглолисни и дрвена граѓа. Пазарната вредност на огревно дрво е нејасна, бидејќи податоците
не се достапни. Покрај тоа, се проценува дека грубиот годишен приход на руралното население од
НДШП е околу 5 милиони евра.
Табела 5.11 Количина и вредност на стоки и услуги на пазарот за 2015 година (Извор: MONSTAT 2016)

Количина и вредност на главната пазарна стока
(вклучувајќи НДШП) (до 10)
исечено дрво од четинар - 81,853 м3
3

ЕУР (пазарна вредност)
8.851,000

Широколисна дрвена граѓа - 7.792 м

928.000

Дрвени прозорци - 213 парчиња

16.000

Врати врати - 226 парчиња

23.000

2

Паркет - 1,010 м

118.000

Придонесот на шумарскиот сектор во БДП
Поголемиот дел од вредноста на шумските производи, генерирана во 2015 година, беше од продажба
на дрвенести дрвја од дрва од четинари и шилести дрвја. Пазарната вредност на огревно дрво е
нејасна, бидејќи нема достапни податоци. Покрај тоа, се проценува дека грубиот годишен приход на
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руралното население од НДШП е околу 5 милиони евра.
Трговски биланс
Податоците за трговскиот биланс се добиени од МОНСТАТ и се претставени во табелите 5.12 и
5.13 подолу. Во извозот на шумски производи во периодот 2010 - 2015 година доминираат производи
од пила, трупци и огревно дрво. Во изминативе неколку години се забележува значителен пораст
на извозот, кој во 2012 година изнесуваше 16,2 милиони евра и во 2015 година изнесуваше 30,03
милиони евра.
Табела 5.12 Трговско салдо во шумските производи - Извоз (Извор: MONSTAT 2015)

Година

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ВКУПЕН ИЗВОЗ во ЕВРА (милиони)

16,54

19,05

16,2

18,37

23,85

30,03

Производи од пилана

10,89

13,23

10,96

10,95

14,03

17,46

Логови (дрво во груба, или одземено од кора или
сапун, или грубо квадрат)

3,53

3,53

2,88

3,71

4,99

6,12

столарија за згради и столарија од дрво,
вклучувајќи клеточни дрвени панели, собрани
панели за подови

0,28

0,19

0,35

0,37

0,33

0,11

Дрво (вклучувајќи ленти и фризери за паркетни
подови, несоставен) континуирано обликувани

0,61

0,56

0,56

0,79

0,47

0,59

Плочи иверка, плочи ориентед странд,и слични
дрвени панели

0,16

/

0,01

0,01

/

0,01

Плочи од влакна изработени од дрво или други
дрвени материјали

/

/

0,01

/

0,01

0,01

Огревно дрво

0,5

0,75

0,77

1,9

3,14

4,63

Увозот на шумски производи во периодот 2010 - 2015 беше во опсег од 22,61 милиони евра (2012) и
24,48 милиони евра (2014 година). Доминантните шумски производи за увоз се дограма и столарија
на згради, вклучувајќи мобилни дрвени панели, собрани панели за подови и делови.
Табела 5.13 Трговско салдо во шумските производи - увоз (Извор: MONSTAT 2016)

Година

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ВКУПЕН увоз во ЕВРА (милиони)

23,56

22,95

22,61

22,75

24,48

22,80

Производи од пилана

0,95

1,12

1,03

0,97

1,04

0,74

Логови (дрво во груба, или одземено од кора или
сапун, или грубо квадрат)

0,69

0,85

0,66

1,09

0,67

0,89

столарија за згради и столарија од дрво,
вклучувајќи клеточни дрвени панели, собрани
панели за подови

7,21

6,83

6,79

6,55

8,75

7,27

Дрво (вклучувајќи ленти и фризери за паркетни
подови, несоставен) континуирано обликувани

3,63

3,2

2,76

2,73

2,8

2,8

Плочи иверка, плочи ориентед странд,и слични
дрвени панели

3,37

3,72

4

4,01

4,2

4,33

Плочи од влакна изработени од дрво или други
дрвени материјали

2,15

2,16

2,23

2,42

2,3

2,53

Огревно дрво

0,07

0,19

0,4

0,62

0,66

0,31
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Нелегално сечење
Проблемот со бесправната сеча и трговијата со дрва е значаен во скоро сите земји од регионот и во
поширок контекст, така што тоа не е феномен специфичен за Црна Гора. Може да се разликуваат
два вида на бесправно влегување: нелегално сечење заради сиромаштија и комерцијални нелегални
сечи. УШ добива податоци (види Табела 5.15) за бесправната сеча од регионалните единици од
надлежните органи. Најголем обем на бесправно влегување во државните шуми во периодот 2002 2015 година беше во 2002 година (5.623 m³), а најдобрите резултати во борбата против нелегалните
активности беа добиени во 2013 година (2.154 m³).
Табела 5.14 Официјално евидентирано нелегално влегување во државните шуми од 2002 до 2015 година (Извор: Администрација за
шумите 2016)

Година

Волумен (m³)

2002

5.623

2003

3.863

2004

2.768

2005

2.380

2006

3.735

2007

5.620

2008

4.178

2009

4.858

2010

5.231

2011

4.679

2012

3.673

2013

2.154

2014

5.442

2015

4.510

Вкупно 2002 -2015
Просечно 2002-2015

58.714
4.194

Државниот акционен план за борба против нелегалните активности во Црна Гора беше усвоен од
страна на Владата во 2009 година како одговорност на Св. Петербургската министерска декларација
за спроведување на законите во шумите и администрирање на шуми во Европа и Централна Азија
(ENA-FLEG). Се постигна видливо подобрување, особено во однос на прекуграничната соработка
и соработката меѓу институциите во Црна Гора. Сепак, овој документ треба да се обнови, бидејќи
истиот е истечен во 2013 година.

B5.2.4. Заштитни шуми и подобрување на екосистемските услуги
Повеќе од 99% стоечки шуми се од природно потекло, што ги става црногорските шуми меѓу некои
од најприродните во Европа. Шумите на Црна Гора нудат широк спектар на екосистемски услуги на
ниво на локални заедници, држава, регион, Европа и планета. Овие се првенствено:
•

•
•

Придонес во борбата против негативните ефекти од климатските промени, нивното
ублажување и адаптација. Црногорските шуми секоја година собираат околу 4,6 милиони тони
СО2 од атмосферата, што е блиску до вкупните годишни емисии на емисии на стакленички
гасови од Црна Гора во 2003 година од 5,3 милиони тони еквивалент на СО2.
Одржување, обновување и надградба на биолошката разновидност, вклучувајќи ги и
генетските ресурси. Високиот биодиверзитет на шумите е означен со присуство на повеќе
од 67 автохтони шумски видови, 9 шумски живеалишта од европско значење.
Одржување и подобрување на квалитетот и квантитетот на водата во една од најпознатите
богати со вода вода и ублажување на природните.
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•
•
•

Можност за бројни комерцијални и социјални активности (рекреација и туризам).
Создавање поповолни услови за микро-клима, особено за време на летната жештина.
Духовната врска со природата и сродните културни наследства.

Шумско здравје и штети
Во моментов, најважна закана за шумите (види Табела 5.16) се климатските промени со зголемен
ризик од суши, пожар и биотски оштетувања, а заканата се очекува да се зголеми во иднина. Во
периодот од 2005 до 2010 година, шумските пожари годишно опфаќаа околу 1% од шумското подрачје
во земјата, а во рекордна 2012 година се опфатени 7% од шумското подрачје. Во случај на очекувани
поекстремни суши, закани од пожар може да се зголемат до ниво кое може да предизвика сериозна
штета на населението и на целата економија. Шумските пожари, како и природните катастрофи,
претставуваат значајна причина за оштетување на шумите.
Табела 5.16 Шумско оштетување во вашата земја во последните пет години (Извор: Администрација за шумите 2016)

Типови на шумска штета

2011

2012

2013

2014

2015

Вкупно за
период од 20112015

m3 или ha
Човечки направени /
државни шуми

4.679,14

3.672,96

2.153,63

5.441.50

4.509,78

20.457,01

Човекови / приватни шуми

797,96

908,23

745,43

787.05

740,05

3.978,72

Оштетувања од инсекти
Природни катастрофи

18.152,97 1.147,41

32.890,48 90.456.65 93.220,35 235.867,86

Оштетувања од шумски
пожари (ха) / државни
шуми

4.062,27

4.578,65

169,28

58.23

2.063,81

10.932,24

Оштетувања од шумски
пожари (ха) / приватни
шуми

44.947,30

960,30

2,00

3,65

1.060,20

46.973,45

Оштетувања од
растителни болести

Зачувување и управување со биодиверзитетот
Околу 5,8% од шумското подрачје е веќе вклучено во националните паркови, а планираните
регионални паркови ќе вклучуваат и значителен дел од шумските површини. Генерално, околу
12% од шумите и 8% од шумското земјиште е недостапно поради природни пречки. Овие области
опфаќаат 110.000 hа, кои се "де факто" оставени на природни процеси. Во областа на заштитата на
природата, следните цели се од значење за заштитата на шумските живеалишта: поволен статус
на шумски живеалишта и видови од европско значење или оние поврзани со шумите; Еластичност
на шумите со ефектите од климатските промени и други закани; Вреднување на услугите на
екосистемот на шумите.
Сертификација на шумите во Црна Гора
Поддршката на процесот на сертифицирање на FSC беше доделена во рамките на проектот
FODEMO во 2012-2013 година. Тоа резултираше со детален акционен план за постигнување на FSC
сертификат за управување со шумите со разработени процедури и формати. Беше забележано
дека се случи добар успех во однос на усвојувањето на предложените процедури, но сепак треба да
се постигне значителен напредок во подготовката за сертификација. Главниот заклучок беше дека
државниот шумски сектор во моментов не е подготвен за сертификација, бидејќи разработениот
акционен план не е имплементиран. Освен тоа, иницијалната работа за разбирање на PEFC
сертификацијата за сопствениците на приватни шуми во северниот дел на Црна Гора (најчесто од
општина Розаје) започна со италијанска поддршка, но досега нема никакви PEFC сертифицирани
шуми.

216

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

B5.2.5. Институционална поставеност на шумскиот сектор, правно и
политичко управување
Организација на шумскиот сектор
Директорот за шумарство, лов и дрвна индустрија е одговорен за целокупната контрола на
шумарскиот сектор и има водечка улога во процесот на управувањето со шумите, во развојот на
економските и другите секторски политики и во имплементацијата од овие политики. Дирекцијата
е надгледувана од директорот и во моментов има четири одделенија: Шумската единица, Одделот
за ловство, Одделот за дрвна индустрија и Единицата за единица за мониторинг на шумарството
и ловот.
УШ со седиште во Плевља е надлежниот административен орган кој врши административни и
сродни стручни работи во шумарството, како што се: проектирање и изработка на планови во
шумарството; имплементација на НИШ; доделување на работи во државна шума за извршување;
собирање податоци за статусот на шумите; изработка на карти на шумски живеалишта и видови шуми;
спроведување на мониторинг на здравствената состојба на шумите, одржливост на управувањето
со шумите и нелегалните шумски активности; растечки нови шуми; поставување, управување и
одржување на шумски информациски системи; одржување и обновување на шумски патишта
согласно Законот; подготовка на експертска основа за прописи, планови и програми; спроведување
на мерки за зачувување на биолошката разновидност и природни вредности на шумите; чувари
на шуми и шумско земјиште против нелегални активности; обележување дрва за берба, печат на
асортименти и прифаќање на местата за сеча; обезбедување стручна помош за сопствениците на
приватни шуми; контрола на извршените работи според оперативниот проект; соработка со научноистражувачки институции во шумарството и други работи во согласност со закон.
Инспекторатот за шумарство е лоциран во Генералната дирекција за инспекциски надзор и тие се
одговорни за бројни активности утврдени со членот 87 од Законот за шумите (на пример, инспекција
на планови за управување со шумите, шумска инфраструктура, шумско работење и сеча).
Правна рамка за шумска политика
Главната легислатива во шумарскиот сектор во Црна Гора Се состои од:
-- Законот за шумите (донесен во 2010 година и изменет во 2015 година) - го регулира
шумарството, заштитата, конзервацијата и подобрувањето на шумите, планирањето, начинот
и условите за користење на шумите, изградба и одржување на шумски патишта, следење на
шумите, како и други прашања од значење за шумите, шумското земјиште и шумарството.
Овој закон ќе се применува и за заштита, зачувување и користење на шумски дрвја лоцирани
надвор од шумите и шумите.
-- Закон за шумски репродуктивен материјал (донесен во 2007 година и изменет во 2015
година) - го регулира одобрувањето на основен материјал за производство на репродуктивен
материјал на шумски дрвја, производство, контрола на производството, преработка,
продажба, користење и идентификација на репродуктивен материјал.
-- Закон за дивеч и лов - (усвоен во 2008 година и изменет во 2015 година) го уредува
управувањето со дивечот и ловот во Црна Гора.
Покрај тоа, законодавството за животна средина го третира шумарството како голем природен
ресурс во земјата.
Имплементација и усогласување на правото на ЕУ
Во октомври 2010 година, ЕУ ја усвои Регулативата на ЕУ за граѓа (EUTR, Регулатива 995/2010)
за да се спречи продажбата на нелегални дрва и дрвени производи на внатрешниот пазар на ЕУ.
Од 3 март 2013 година, секој оператор што за прв пат поставува дрва или дрвени производи на
пазарот на ЕУ мора да обезбеди дека тие се законски произведени. Во моментов, државните
власти во Црна Гора не преземаат никаква акција за спроведување на првиот систем за длабинска
анализа. Ова би било сосема изводливо за Црна Гора, веднаш штом ќе почне да се подобрува
снимањето на обемот на дрва; Владата ќе одлучи кој е надлежниот орган (и); Надлежниот орган
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ќе спроведе постапка за проценка на ризик, која може да ја спроведе консултантска фирма која
стави понуда за работа. Во приближувањето кон ЕУ, Црна Гора покажува одреден напредок во однос
на Поглавјето 12: Безбедност на храна, ветеринарна и фитосанитарна политика. Што се однесува
до фитосанитарната политика, беа усвоени измените и дополнувањата на Законот за земјоделско
семе и заштита на здравјето на растенијата, како и одреден број на прописи за фитосанитарни
мерки.
Во согласност со Законот за заштита на здравјето на растенијата (член 7), надлежниот орган
за шумарство и правни и физички лица кои работат во рамките на здравствената заштита на
растенијата во шумарството се должни да се придржуваат во согласност со овој закон и со
шумарското законодавство. Законот за шумски репродуктивен материјал беше усвоен во 2007
година. Тој беше заснован на Директивата на Советот 1999/105 / ЕЗ од 22 декември 1999 година
за маркетинг на шумски репродуктивен материјал. Сепак, некои подобрувања на овој закон беа
препорачани со цел да се поедностават постапките, земајќи ги во предвид стандардите и постапките
утврдени со Директивата во 2010 година. Во наредниот период е предвидено голем дел од работата
на државните органи во однос на Натура 2000 изработка на легислатива и имплементација.

B5.2.6. База на знаење за шуми
НИШ на Црна Гора за прв пат во историјата обезбедува точни информации за шумите на Црна Гора.
По спроведувањето на пописниот инвентар во 2010 година, обработката и анализата на податоците
беа направени во 2011 и 2012 година; собирањето и подготовката на податоците, методите кои се
користат за анализа на податоците и резултатите се презентирани во извештајот за залихите (2013).
Пописот е во согласност со стандардите што ги користат земјите со долга традиција на шумарство
и вклучуваше примена на систематско земање примероци во форма на кластери, дистрибуирани
во мрежа од 2 × 2 km низ целата територија на Црна Гора, каде што квалитативно и квантитативно
податоците се собрани и последователно обработени и анализирани.
Образовен систем и шуми
Една од главните институционални недостатоци во целиот шумски сектор е недостатокот на
образовни и истражувачки институции во Црна Гора. Во земјата има само едно средно училиште
за едукација на шумски техничари. На Биотехничкиот факултет постои Центар за шумарство (3
вработени), а во Подгорица постои Шумарскиот институт. Постои потреба за шумарски инженери
на пазарот на трудот (во 2009 имаше 28 огласи за вработување, во 2010 има 17, во 2011 година 26
беа, а во 2012 има 15). Поради неповолната старосна структура на работниците во УШ (просечна
старосна структура изнесува 55 години), логичен резултат е дефицит на експерти во шумарскиот
сектор. Приватниот сектор е во процес на консолидација по приватизацијата и банкрот на повеќето
поранешни претпријатија во државна сопственост.
Има значителен број шумски работници кои се моментално невработени, но обезбедуваат основа
за зајакнување на приватниот сектор. Ова обезбедува можност за развој на пазар на услуги кој се
движи од инвентар, планирање и означување до намалување на операциите на сеча (неодамна,
неколку компании се појавија на пазарот). Овој процес треба да биде управуван од страна на
државните институции преку градење на капацитети, сертификација и договорни услуги и концесии.

B5.3. Проценка на секторот за вода
B5.3.1. Водни ресурси и политика во земјата
Со просечен проток од 44 l / sec / km2, Црна Гора е на врвот 4% од светската територија во однос
на највисокиот просечен втор круг. Со својот баланс на вода, Црна Гора е меѓу првите во Европа.
Имајќи го предвид фактот дека на територијата на Црна Гора се формираат 95,3% водотеци, може
да се рече дека водата е најважниот природен ресурс на целата земја.
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Специфичните хидролошки услови се утврдени со фактот дека поголемиот дел од површинските
водотеци во Црна Гора се во вид на порои, така што, општо земено, режимот на проток се
карактеризира со забележливи максимуми од есен и пролет и со летните сушни периоди. Природните
езера во Црна Гора се релативно бројни. Најголемите езера се наоѓаат во низинските области во
јужните делови на територијата. Езерото Скадар, формирано во огромна депресија, е и најголемото
езеро на Балканот.
Најврнежливата област во Европа се наоѓа во планинската област над Которскиот залив (Кривошије).
Во таа област, годишните врнежи се 4.600 mm. На стрмните падини на Озрен на местото Црквице
(940 m), просечните годишни врнежи се 5000 mm. Ова се европските максимални врнежи. Во
врвните години достигнува скоро 7.000 l / m2, особено со врнежи од орографски карактер. Во текот
на минатиот век, централните и северните делови на Црна Гора беа погодени од екстремни поплави.
Оваа област, каде што се наоѓа горниот водотек на реките Тара и Лим, се карактеризира со особено
големи средни годишни врнежи од околу 1.600-2.000 mm годишно.
На црногорскиот терен доминираат падини над 10 ° (65%), додека градиент помеѓу 5-10 ° е вклучен
на 28%. Само 7% од целата територија има наклон помал од 5 ° каде што е можно интензивно да
се користи земјиштето за земјоделски цели без да се ризикува значителни ефекти од ерозивните
процеси. Клизишта се случуваат често во северниот дел на земјата, како и во крајбрежниот дел
каде деградираниот филч почива на компактен камен.
Клучното законодавство е Законот за вода за 2007 година, кој во 2015 година е изменет за
транспонирање на Директивата 2000/60 / EC (РДВ) и други директиви за вода.

B5.3.2. Управување со речен слив
Управувањето со речните сливови во Црна Гора се уредува со Законот за води (Службен весник
на Црна Гора, бр. 27/07 и 32/11) и Уредбата за државна организација администрација и промет (
"Службен весник на МНЕ", бр. 5/12, 25/12, 20/13 и 17/14). Законот за вода се менува во 2015 година,
во согласност со Рамковната директива за води и другите сродни директиви за вода на ЕУ.
Главни документи за управување со речен слив во согласност со Рамковната директива за води на
ЕУ се планови за управување со речните сливови. Црна Гора сè уште нема национални планови за
управување со речните сливови.
Во моментов, плановите за управување со речен слив за басените на реката Дунав и Јадранското
Море се во фаза на подготовка, а се очекува да бидат подготвени до 2019 година.
Водни ресурси
Површинските води главно се користат за индустриски потреби. Околу 92% од населението во Црна
Гора ги користи подземните води како снабдување со вода. Подземните води исто така се користат
главно за индустриски цели. Апстракцијата на површинските и подземните води е прикажана во
Табела 5.16.
Податоците за водостопанството се собрани преку редовни годишни истражувања за претпријатија
и организации кои работат во индустријата и рударството, земјоделството, јавните комунални
претпријатија и општинските собранија за управување со јавните системи за водоснабдување и
канализација, врз основа на достапните податоци, документи или експертски проценки.
Табела 5.17 Апстракција на слатководни води и употреба на вода во мил. m3 (Извори: годишнина на MONSTAT)

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Свежи површински води апстрахирани

3.200.000

2.877.000

4.561.000

3.339.000

2.794.000

Свежи подземни води апстрахирани

98.000

100.000

104.000

98.000

101.000

Вкупно абстракција на слатки вода

3.298.000

2.987.000

4.665.000

3.437.000

2.895.000

Вкупно употреба на вода

3.246.000

2.936.000

4.623.000

3.391.000

2.849.000
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Речни басени и топографија
На територијата на Црна Гора се формираат неколку значајни водотеци, кои се одвиваат во две
насоки и тие формираат:
1. Басен на Јадранското Море
2. Сливот на реката Дунав
Вкупната површина на речниот слив на Јадранското Море во Црна Гора е околу 6.560 km2 или
47,5%. Најважните водотеци во сливот на Јадранскиот слив се следните реки: Морача, Зета, Риека
Црнојевиќа и Цијевна, кои гравитираат кон Скадарското Езеро, излиени во Јадранското Море од
страна на реката Бојана. Реката Морача тече кон Јадранското Море, со нејзината најважна притока,
реката Зета, потоа Ситница, Рибница, Цвивна, Ораховштица и Река Црнојевиќ. Сите нивни води се
испуштаат во Јадранското Море долж реката Бојана. Покрај реката Бојана, постојат неколку други
водотеци кои течат директно во морето; тие се главно од пороен карактер и затоа не постојат ниту
набљудувања, ниту мерења на параметрите на хидролошката рамнотежа.
Вкупната површина на речниот слив на Дунав изнесува околу 7.260 km2 или 52,5% од црногорската
територија. Важни реки во сливното подрачје на Дунав се реките Пива, Тара, Цехотина, Лим и Ибар.
Реката Ибар се испушта кон реката Западна Морава, додека во правец на Дрина Лим, Ќехотина,
Тара и Пива се испуштаат.
Балансот на водата во Сливот на Јадранското Море е 670 m3 / s.
Водниот баланс на сливот на реката Дунав изнесува 242 m3 / s и вкупно.
Планот за управување со речниот слив и имплементацијата
Секторот за вода е регулиран со сеопфатна правна рамка. Клучното законодавство е Законот за
вода (2007 година), дополнет во 2015 година, кој исто така има за цел да ја транспонира Директивата
2000/60 / EC (РДВ) и другите директиви за вода. Покрај Законот за вода, најважен документ за
национална политика е Националната стратегија за управување со водите, која во моментов се
подготвува.
Покрај тоа, плановите за управување со речниот слив за Дунав и сливот на реката Јадранско Море
се подготвуваат во согласност со Законот за вода и Европската Рамковна Директива за Води. Се
очекува таа да биде завршена до 2020 година. Во рок од една година од нивното донесување, ќе се
спроведе план за имплементација и евалуација на Програмата за мерки за секој поединечен речен
слив во согласност со усвоеното право на ЕУ за транспонирање и имплементација со Акциониот
план за Глава 27 за Црна Гора.

B5.3.3. Управување со поплави
Планински опасности поврзани со вода (пороен, клизишта)
Во Црна Гора постојат различни форми на ерозија и порои. Ова се случува бидејќи сите црногорски
реки (во горниот тек или во текот на нивната должина) се од пороен карактер. Делата спроведени
досега за регулирање поројни области главно се однесуваат на технички мерки, додека биолошки
мерки за заштита од ерозија се користат само ретко.
Вишокот на вода од различно потекло става некои 24.500 хектари земјоделско и урбанизирано
земјиште (Цетиње) во опасност, на територијата на Црна Гора. Тој феномен е особено видлив во
областите околу Скадарското Езеро и реката Бојана, долината Зета, Бијелопавличи, Плава клисура
и области низ долините на реката Лим, Тара и Чехотина. Поголемиот дел од постоечките системи
за санација на земјиштето моментално не функционираат. Како специфичен случај за потребата од
заштита од вода е Котор, кој во време на обилните дождови и јужни ветрови е делумно поплавен,
бидејќи нивото на тротоарот е само 96 cm над нивото на морето, а во горната точка плимата е 130
см. Средствата за заштита од поплави се во државна сопственост, а локалните општински власти се
одговорни за одржување на објектите во нивните соодветни урбани средини. Нелегалната употреба
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на поплавните подрачја е проблем во целата земја.
Во прилог на поплавите кои поминуваат низводно во реките, други потенцијални опасности од
поплави се:
•
•
•

•

•
•

Поплави од внатрешни водни маси генерирани во заштитените зони; тие се предизвикани од
недостаток или недоволен капацитет на конструираните дренажни системи;
Нерегулирана миграција на помали и големи речни канали;
Недостаток на спроведување на прописите од областа на речни брегови, дури и во населените
зони, која бара "градски тип 'регулатива за безбедност, како и за целите за урбанистичко
планирање (населбите немаат хармоничен урбанистички пристап до реката проби со помош
на кејови или брани );
Поројните текови на реките и последователните ерозивни процеси, со нанос депониран
во речните корита, зголемување на нивото на водата и намалување на капацитетите за
празнење што ќе ја зголеми веројатноста за одлив на поголеми отпуштања од малите
притоки; и,
нерегулираното корито од песок и чакал, кое ја нарушува морфологијата на коритото и
претставува "активатор" за дестабилизација на протокот.
Нелегалното сечење, намалувањето на шумските површини и влошување на ерозијата и
истекувањето.

Во урбаните населби, дополнителните поплави се дополнителна загриженост. Не треба да биде
дозволена изградбата во зоните на поплави.
Потребата за заштита од поплави главно се однесува на областите околу поголемите водотеци
(реките Морача, Лим, Тара, Cehotina, Ибар и Бојана) и области (на Бар, Цетиње, градини на долината
Матица, итн)
Историја на поплави и последици
Централните и северните делови на земјата (посебно горните Тара и Лим региони) беа погодени од
големи поплави во текот на минатиот век (на пример, во 1963 и 1979 година и повторно во 1999 и
2000 година). Потребата од мерки за заштита од поплави е особено видлива во оние области во
близина на поголемите реки (на Морача, Лим, Тара, Cehotina, Ибар и Бојана) и големите рамничарски
карстни области.
Меѓународен база на податоци на катастрофи (www.emdat.be) известува дека меѓу четирите
природни катастрофи во последните 10 години во Црна Гора, имаше три поплави што се случија во
2007 година, 2009 година, 2010 година, и во мај 2014 година. Штетите и загубите предизвикани од
2010 година само од поплави изнесуваа околу 44 милиони евра (види Табела 5.18).
Табела 5.18 Големи настани од поплави во периодот 2000-2015 (Извор: IPA IPF4 проект - Анализа на јазот и проценка на потребите во
контекст на имплементација на директивата за поплави на ЕУ во Западен Балкан)

Датум

Зафатени области, општини

Износ на
штетата

2000.

Горна Тара и Лим регион, Никшиќ, област Скадарско Езеро, река Бојана,
долина Зета, рамнина Белопаловичи

-

2007.

Област Скадарско Езеро, подрачјето на реката Бојана, долината Зета,
рамницата Белопављица, долината Никшиќ, долината на Сината долина,
Лим, Тара, Чехотина, Морача и Ибар

-

2009.

Област Скадарско Езеро, подрачјето на реката Бојана, долината Зета,
рамницата Белопављица, долината Никшиќ, долината на Сината долина,
Лим, Тара, Чехотина, Морача и Ибар

-

2010.

Област Скадарско Езеро, подрачјето на реката Бојана, долината Зета,
рамницата Белопављица, долината Никшиќ, долината на Сината долина,
Лим, Тара, Чехотина, Морача и Ибар

-

2014.

Област Скадарско Езеро, подрачјето на реката Бојана, долината Зета,
рамницата Белопављица, долината Никшиќ, долината на Сината долина,
Лим, Тара, Чехотина, Морача и Ибар

-
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Во Црна Гора, поплавите се јавуваат првенствено поради хидролошкиот режим од пороен тип,
поттикнат од фактот дека околу 94% од територијата има наклон над 5% градиент.
План за управување со ризикот од поплави
Утврдена е организациската позадина на управувањето со поплавите во Црна Гора; структурата ги
одразува барањата на РДВ и ДП. Меѓутоа, функционирањето на организацијата е проблематично
поради некои преклопувања во одговорностите. Системот за следење е раководен од страна на
Институтот за хидрометеоролошки работи и сеизмологија, ставени во надлежност на Министерството
за одржлив развој и туризам, а проблемите поврзани со управувањето со водите се управувани од
страна на Одделот за водостопанство и Министерството за земјоделство и рурален развој.
Бројот на мерни станици е низок и потребна е понатамошна помош за целосно развивање на овие
системи. Прашањата за седиментација не се приоритетни и потребни се акции за следење на оваа
конкретна појава.
Развојниот систем за рано предупредување е во тек. Во моментов, проектот за развој на систем
за рано предупредување се спроведува под надлежност на Комисијата за Сливот на реката Сава,
како и во Црна Гора, се очекува сите реки во басенот на СаваСливот да бидат опфатени со овој
систем.
Во врска со управување со база на вода за Црна Гора, постои база на податоци за поплави, што е
прикажано во Табела 5.19, но треба да се земе во предвид дека овој документ е надвор од тој датум
(2001) и има потреба од ажурирање.
Табела 5.19 Површина и објекти заштитени од поплави (Извор: База за управување со водите)

2011

2012

2013

2014

2015

Вкупна површина заштитена од
поплави, илјадници (hа)

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

Користено земјоделско земјиште,
илјади (hа)

74.090

74.090

74.090

74.090

74.090

Населени места, број

9

9

9

9

9

Индустриски објекти, број

3

3

3

3

3

Железнички линии, патишта km

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

Вкупна должина на насипи km

10

11

11

11

11

B5.3.4. Квалитет на вода
Класификација на еколошката состојба на водни тела
Моментално, мониторингот во Црна Гора не е во согласност со Рамковната директива за вода
на ЕУ. Се очекува следењето на водните тела во согласност со Рамковната директива на ЕУ за
водите да се имплементира до 2018 година. Мониторингот се врши во согласност со Програмата
за систематско испитување на квалитетот и количеството на водата во Црна Гора. Оваа програма
ја дефинира мрежната станица за квалитетот на водата, како и обемот, видот и зачестеноста на
анализата на квалитетот на водата.
Според Правилникот за класификација и класификација на површинските и подземните води
("Службен весник на Црна Гора" 2/07), водите се класифицираат во следниве класи:
•
•
•
•

Класа А - може да се користи во природна состојба, со евентуална дезинфекција.
Класа А1 - може да се користи по едноставен физички третман и дисфункција.
Класа А2 - може да се користи по соодветен третман (коагулација, филтрација, дезинфекција).
Класа А3 - може да се користи по интензивен физички, хемиски и биолошки третман, со
продолжена дезинфекција и хлорирање.
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Водите за капење се класифицираат во две класи:
•
•

Класа К1 - одлична.
Класа К2 - задоволителна.

Карта на мониторинг мрежата
Следењето на квалитетот на водата се врши на површински и подземни води. Мерната мрежа
вклучува 36 локации за земање примероци на реките. Во зависност од конкретната река, постојат
од еден (на пример Везишница) до шест (на пример Морача, Лим) локации за земање примероци.
Поатаму, постојат 11 локации за земање мостри на трите главни езера: Црна (1), Плавско (1) и
Скадар (9). Зачестеноста на земање мостри за реките и езерата е од четири на осум сесии на
земање примероци годишно. Квалитетот на подземните води се мери на осум локации со одмерна
фреквенција од четири пати годишно.
Следењето на количеството на вода се врши и на реки и езера. Постојат 44 мониторинг станици на
различни реки и потоци на кои се мери протокот на вода и ниво, а во некои места, и температурата
на водата. Нивото на водата, исто така, се мери во пет езера: Биоградско (1) Црно (2), Плав (1),
Скадар (2) и Сакско (1).
Површински води (еколошки и хемиски статус)
Во однос на квалитетот на управување со речните сливови, во моментов, 40% од реките покажаа
многу добар квалитет на водата во 2009 година, додека околу 45% од реките имаат добар квалитет
на водата. Оваа ситуација е влошена со 30% од оние кои се оценуваат многу добро, и 25% од оние
кои се оценети како лошо класифицирани во 2012 година. Користењето на биолошки индикатори
врз основа на индексот на сапробност, реките го следат овој тренд на ниско загадување во горните
теченија, и во нивниот среден и долен тек, и тие беа умерени, критични или силно загадени.
Резултатите покажуваат дека најзагадените реки ги вклучуваат Ветишница, Чехотина во Плевља,
Морача во областа на Подгорица, во близина на Бач Ибар и Лим во близина на Бијело Поље. Во
однос на лентичните води, во 2012 година и во согласност со трофичкиот индекс, се пронајдени
мезотрофични-еутрофични услови во езерата Скадар и Плав (http://www.meteo.co.me).
Последниот извештај (2015) на квалитетот на површинските води ги пријави следните информации:
Во сливот на Јадранското Море, водата на реката реката Морача има добра состојба; на водата во
реката Зета е главно добро, природен квалитет: водата на реката Цевна, исто така, има статус на
добар квалитет, и реката Црнојевича се смета дека е добра како и на реката Бојана.
Во Сливот на реката Дунав, реката Чехотина и нејзината притока на реката Везишница може да
се смета како загадена. Главната причина е одливот од термоцентралата, на рудникот за јаглен
Супљаштена и рудникот за олово и цинк во Плевља. Споменатите реки немаат добар статус. Реката
Лим покажува добар статус на водата во горниот и средниот тек на своите курсеви, додека кај
горниот дел (низводно од Беране) не е постигнат добар статус на водата. Во некои делови содржи
нитрити и фосфати. Водата од реката Грнчар е, главно, со добар природен квалитет, но таа е
загрозена од страна на режимот на недостиг на вода во текот на летото. Реката Кутска (притока на
реката Лим) генерално се покажува дека е многу чиста. Се смета дека водата на реката Тара е доста
чиста, но таа е влошена од страна на комуналнита депонии за отпад во Општина Колашин и една
во Општина Мојковац, како и отпадните води од компанијата Трудбеник, која произведува дрвени
струготини (биомаса) за ТЕЦ "Плевља". Водата од реката Тара има добра состојба по речиси 65%
од вкупниот водотек. Водата од реката Пива има добра состојба и се сметаше дека е од најдобар
квалитет на водата во Црна Гора во 2013 година.
Подземните води (хемиски и квантитативен статус)
Квалитетот на подземните води се мери на осум локации со одмерна фреквенција од четири пати
годишно. Мрежната мрежа за приморска морска вода вклучува 16 локации за земање примероци
со фреквенција од осум семплирани сесии годишно. Квалитетот се мери со користење на 38
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параметри, вклучувајќи 31 физичко-хемиски, пет микробиолошки и два сапробиолошки параметри.
Од нив, се додадени четири нови физичко-хемиски параметри (вкупен азот, ортофосфор, вкупен
органски јаглерод и хлорофил-А), со мерење кое ќе започне од 2014 година. Сите овие локации
за земање примероци покажуваат умерен до добар статус на подземните води, но важно е да се
напомене дека овој мониторинг сè уште не е во согласност со Рамковната директива за вода на
ЕУ. За утврдување на статусот во согласност со Рамковната директива за води, потребно е да се
прошири програмата за следење и мрежата на станици. Проектот за подобрување на мониторингот
е во фаза на имплементација и се очекува до 2018 година да има означени тела на подземните води
со утврден хемиски и квантитативен статус.
Третман на отпадни води и повторна употреба
Во моментов, околу 25% од населението е поврзано со канализациониот систем. Количините
на отпадни води не вклучуваат атмосферски или течни води (користени за хидроцентралите).
Количините на отпадна вода во индустријата и рударството се мерат со мерачи за вода. Доколку
организацијата нема мерач на вода, количините на отпадните води треба да се проценат според
дефинираните стандарди на производство.
Табела 5.20 Третман на отпадни води и повторна употреба во периодот 2011-2015 (Извор: годишнина на MONSTAT (Од 1990 година
податоците се собрани на тригодишна основа)

2011

2012

2013

2014

2015

Вкупно потрошена вода, во илјади (м )

56.269

-

-

38.783

НП

- од населени места

41.260

-

-

31.029

НП

- од индустријата **

15.009

-

-

7.754

НП

Обработена отпадна вода, во илјади
(м3)

27.558

-

-

13.456

НП

-во населени места

16.236

-

-

9.482

НП

-во индустријата **

11.322

-

-

3.974

НП

3

* Податоци само од производство.

B5.3.5. Побарувачка за вода
Водоснабдување
Во урбаните области на Црна Гора, повеќе од 97% од населението има пристап до мрежата на
јавно снабдување со вода, што значи 60% од населението на земјата. Подземните води се главниот
извор на вода за вода за пиење. Урбаните (и индустриските) случувања претставуваат закана
за контекстот на водоснабдувањето. Всушност, водоносните состеми се изложени на ризик во
близина на големите населби, како што е Никшиќ, во Даниловград, Подгорица и во Цетиње, како и
во рамнината Зета, откривајќи влијанија загадувањето на сите локации за следење.
По глава на жител на потрошувачката на вода во Црна Гора е 229 л / ден (Дирекција за вода), со
поголема потрошувачка случува на брегот (околу 260 л / ден), отколку во внатрешноста општини
(225 л / ден). Овие просечни вредности се исклучително високи во споредба со стандардните
вредности, откривајќи сериозни проблеми со загубата на вода. Всушност, просечните загуби на
вода во Црна Гора се проценуваат на 60%, достигнувајќи екстремна вредност со оглед на типичните
европски модели. Овој проблем може да биде последица на влошување на мрежите за снабдување
и нелегалните врски. Од друга страна, асиметријата на потрошувачката на вода помеѓу брегот и
внатрешните области е нормална во многу земји. Во овој случај, ова е предизвикано од туристичката
активност во јадранската зона и високата побарувачка за вода за време на врвните периоди.
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Табела 5.21 Снабдување со вода (Извор: Монаст годишник)

Дистрибуирани води
Вкупно,
илјади (m3)

На
домаќинства,
илјади (m3)

За
индустрија,
илјади (m3)

На други
потрошувачи,
илјадници
(m3)

Вкупно загуби
на вода,
илјади (m3)

Број на
домаќинства
приклучени
на системот за
водоснабдување

2.908.993

110.301

2.798.692

n/a

66.180

80%

Недостаток на вода и суши
Нема доволно податоци и информации за сушата и штетата предизвикана од сушата во претходните
години. Сушата во Црна Гора во минатото не беше трајно следена. Не постои архива за штетите
посветени конкретно на сушата. Сепак, за време на проектот DMCSEE беше креирана архива
за влијание на суша. Собраните податоци за економското влијание на сушата на годишна основа
покажува дека за време на сушните години максималните загубите од аспект на производство на
електрична енергија изнесуваат 3-3,5 милиони евра.
Собраните податоци за водоснабдување покажуваат дека во Подгорица, главниот град на Црна Гора,
водоснабдување се користи за 2.000 л/с, со дневно вбризгување во системот за водоснабдување
на околу 130.000m3. Сушата во декември 2011 година достигна најниско ниво на вода во Црна Гора.
Земјоделскиот сектор во текот на растителното производство, доживеа најголем штета (штетата се
проценува на 30% до 60% од очекуваниот принос). Од културите, производството на добиток беше
во голема мера погодено.
Во 2007 година, Црна Гора ја ратификуваше Конвенцијата на ЕУ за борба против дезертификација
(UNCCD) (http://www.ncsa-montenegro.com).
Од Црна Гора се очекува да развие сопствени национални стратегии директно вклучени во борбата
против сушите. Програмата се очекува да биде дел од постојните и идните агро-еколошки програми
на локално и национално ниво.
Наводнување
Во 2012 година, во земјоделскиот сектор се искористиле 1.971 илјади m³ вода, 97% од извори на
подземни води. Квалитетот на водата за земјоделскиот сектор е голем проблем во две локации: од
обработливото земјиште во Стој во близина на Улцињ, каде културите се наводнуваат со користење
на салинизирани подземните води и во рамницата Зета, каде водата за наводнување е загадена со
органски загадувачи.
Областите кои се наводнуваат претставуваат помалку од 3% од вкупната земјоделска површина и
на ова, само околу 12% се нови методи за наводнување од системите за наводнување или Чемовско
поле. Системи за наводнување се областите Улцинско поле (100 hа), Мрчево (220 hа), Суторина
(120 hа) и Белопалвличка со обично (840 hа); Мрежа на отворени канали за одводнување работат
во Црмичко Поле, Тиват поле, Љешкополска ливада и делови од Бјелопавличката рамнина. Во 2013
година, загубите на вода во системот за наводнување беа 19%, што е вредност, која е во контраст
со оние кои се појавиле во повеќето земјоделски системи на европските земји (25% - 50%) (Мастер
план за наводнување).

B5.3.6. Институционална поставеност на секторот за вода, правно и
политичко управување
Организација на секторот за вода
Во согласност со Законот на вода и Уредбата за државна организација, администрација и промет
(„Службен весник на ЦГ", бр. 5/12, 25/12, 20/13 и 17/14), управување со води е примарна одговорност
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на Министерството за Земјоделство и рурален развој (MARD). Дирекцијата за водостопанство во
рамките на MARD е главната владина институција одговорна за управување со водите во Црна
Гора. Обемот на работа и одговорности на Министерството ги опфаќа следните должности: развој
на политиката за управување со водите; системско решение за обезбедување и користење на
вода, земја и извори на вода за водоснабдување, заштита на водите од загадување, вода и воден
развој и заштита од штетно дејство на водите; следење на квалитетот на водата; системски и други
стимулации за подобрување на предметната област.
Министерството за одржлив развој и туризам (MSDT) е одговорно за комунални дејности,
водоснабдување, собирање и третман на урбаните отпадни води. Министерството за здравство
(MH), преку ИЈЗ, каде што се вршат физички и хемиски анализи на водата и микробиолошки
испитувања на водата за пиење, е одговорен за контрола и следење на безбедност на водата за
пиење. Министерството за внатрешни работи (MOI) е одговорно за вонредно управување. Исто
така, Министерството за економија (МЕ) е одговорно за хидро енергија, додека Министерството
за транспорт и морските прашања (MTMA), преку Агенцијата за поморска безбедност (MSA), е
одговорно за загадувањето на морето со пловни садови.
Други органи и институции надлежни за одредени сегменти поврзани со квалитетот на водата
администрација се: Дирекцијата за вода (DW), задолжени за издавање на дозволи за вода,
изработка на планови, програми и состојби во областа на управувањето со водите, подготовка на
документацијата за утврдување извори за регионално и урбано водоснабдување и воспоставување
на санитарни заштитни зони за такви извори. Заводот за хидрометеоролошки работи и сеизмологија
(IHMS) е задолжен за следење на квалитетот и квантитетот на површинските и подземните
води, прогнозите за поплави и следење на хидролошката состојба, давајќи предупредувања до
институциите задолжени за управување со ризикот од поплави. Агенцијата за заштита на животната
средина (EPA) е задолжена за следење на состојбата на животната средина и зачувување на
природата, собирање и ажурирање на податоци за квалитетот на сите сегменти на животната
средина, вклучително и водата и известување на националните и европските институции.
Правна рамка
Широката законска рамка го регулира водниот сектор. Клучното законодавство е Законот за вода
за 2007 година, изменет во 2015 година за транспонирање на Директивата 2000/60 / EC (РДВ) и
други директиви за вода. Законот за вода (СВ 27/07, 32/11, 48/15) ги пропишува главните цели за
одржлива заштита и управување со водата, како и условите за спроведување на активностите за
управување со водите. Законот ги прогласува како главни принципи на управувањето со водите
следниве аспекти:
-- спречување на влошување на водните екосистеми;
-- обезбедување на добар статус на водите; прогресивно намалување на загадувањето на
подземните води;
-- соодветно снабдување со квалитетни површински и подземни води со добар квалитет, како
што е потребно за одржливо, избалансирано и правично користење на водата;
-- учество на јавноста во одлучувањето поврзано со водите; и
-- ублажување на ефектите од поплави и суши.
Според Законот за животна средина од 2008 година, Агенцијата за заштита на животната средина
(EPA) го организира и спроведува мониторингот на сите сегменти од животната средина. Врз основа
на новиот Закон за животна средина, усвоен од Парламентот во јули 2016 година, EPA го организира
и спроведува мониторингот на сите сегменти на животната средина, со исклучок на квалитетот на
водата. Квалитетот на водата е одговорност на MARD како што е дефинирано со Законот за вода
од 2015, а претходно и во Законот за вода од 2007 година.
Користење на природните ресурси е предмет на даноци, кои, во согласност со Законот за заштита
на природата (Службен весник 51/08, 21/09, 40/11, 62/13, 6/14), треба да се заснова на начелото
корисникот плаќа. Употребата на природни ресурси бара лиценца/дозвола. Во случај на правни
лица, корисничките права обично се доделуваат во рамките на договори за концесија за области
како што се апстракција на вода, екстракција на минерални суровини и експлоатација на шумите.
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Имплементација и усогласување на правото на ЕУ
Националната стратегија и Акциониот план за транспонирање, имплементација и спроведување на
законодавството на ЕУ во однос на животната средина и климатските промени (со Стратегијата
АП) 2016-2020 е донесена со цел да се постигне постепено и целосно транспонирање на целата
ЕУ легислатива за води во доменот на Поглавје 27 - Животна средина и климатски промени во
правниот систем на Црна Гора. Во ноември 2013 сгодина врз основа на Извештајот за Скрининг,
презентиран од страна на Европската комисија, Советот одлучи дека Црна Гора треба да ги исполни
првичното рангирање, со цел да ги почне преговорите со ЕУ за поглавјето 27 (животна средина и
климатски промени).
Транспонирањето на мнозинството директиви за вода на ЕУ е во надлежност на Министерството
за земјоделство и рурален развој (MARD). Одговорностите за транспонирање на некои директиви
(Рамковната директива за вода, UWWT, и Директивата за поплави) делумно се дели меѓу MARD и
другите министерства (Министерство за туризам и одржлив развој, Министерството за внатрешни
работи). Ова „прашање“ за споделување се решава преку Работната група за вода, која работи во
координација од Министерството за земјоделство и рурален развој.
Подобрување на мониторингот на површинските, подземните и крајбрежната морска вода на
територијата на Црна Гора, заедно со формирање на Програмата на мерки од 2018 година, е основа
за сите понатамошни активности во областа на управување и зачувување на нивниот квалитет на
водните ресурси. Паралелно со воспоставувањето на систем за следење, Плановите за управување
со речен слив (RBMP) ќе бидат подготвени до 2020 година врз основа на постоечките и веродостојни
податоци. Во рок од шест месеци од нивното донесување, ќе се изготви Програма за мерки за секој
поединечен речен слив. Многу важен документ во смисла на одржливо управување со водите е
Стратегијата за управување со водите, која во моментов е во фаза на усвојување. Овој документ ќе
воспостави долгорочни насоки и цели за управување со водите и зачувување на квалитетот.

B5.4 Проценка на управувањето со почвите
B5.4.1. Статус на податоци за почвата
Не постои континуиран мониторинг на почвата во Црна Гора. Следењето на почвата е делумно
обезбедено преку Биотехничкиот институт и Институтот за хидрометеорологија и сеизмологија
(само температура). На национално ниво не постојат податоци за статусот на почвата. Националната
агенција за заштита на животната средина врши одреден мониторинг на ерозија на почвата и
контаминација на почвата на одредени жаришта.

B5.4.2. Следење на почвата
Статус на почвата
Следењето на почвата е дел од единствениот систем за следење на животната средина. Следењето
на почвата ги дефинира приоритетите во управувањето со животната средина. Одговорна
институција за следење на почвата е Агенцијата за заштита на животната средина (ЕПА) во рамките
на Министерството за одржлив развој и туризам.
Постојат два вида мониторинг на почвата: следење на контаминација на почвата од опасни материи
и следење на квалитетот на почвата.
Во однос на следењето на контаминацијата на почвата, постои програма за следење на земјоделското
земјиште во близина на сообраќајните линии, депониите и индустриските објекти. Во 2009 година
се опфатени 15 од 22-те општини во земјата со 87 примероци земени на 52 локации. Сепак, заради
намалување на буџетот во 2010 година, мониторинг беше спроведен во 9 општини на само 28
локации, а во периодот од 2011 и 2013 година во 10 општини на 36 локации. Во поголемиот дел од
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локациите, постои една сесија за земање примероци на годишно ниво, иако во периодот од 2009,
и на неколку локации во 2011 година, имаше две сесии на земање примероци. Најголемиот број
локации за земање примероци имаат општините Никшиќ, Плевља и Подгорица.
Почвата се испитува за следниве опасни неоргански материи: кадмиум, олово, арсен, никел,
бакар, кобалт, хром, флуор, цинк, бор, молибден; и за следните органски материи: полициклични
ароматични јаглеводороди, полихлорирани бифенили, и терфенили, органотински соединенија и
пестициди.
До денес мониторингот на контаминација на почвата опфаќа само локална контаминација на почвата.
Не се спроведува дифузен мониторинг на контаминација на почвата. Тоа не е јасно, меѓутоа, она што
е пристапот на земјата во локалната контаминација на почвата, без разлика дали е развиена попис
на контаминирани локалитети, и она што треба да биде на пристап за управување, како инвентар
(односно опасност базирана наспроти пристап базиран на ризик).
Индикатори за проценка на ризикот од деградација на земјиштето
Релативно малата област на Црна Гора се карактеризира со разновидност на геоморфолошки
видови и форми. Само 10% од територијата е под 200 метри надморска височина, 35% од 200 до
1.000 м, 40% од 1.000 до 1.500 м, додека околу 15% над 1.500 м. (Радојичиќ, 2002).
Крајбрежниот (јужниот) регион брзо се менува во ридскиот планински терен, кој завршува во
врвовите на планинските масиви на Румија, Ловчен и Орјен (1600 до 2.000 м надморска височина).
На север и северо-исток од тие масиви, теренот се менува во карстниот регион на Западна Црна
Гора. Поширокото подрачје на провинцијата Никшиќ, Бјелопавлице и рамнината Зета, заедно со
езерото Скадар, го сочинуваат Централниот регион. Северниот регион ги опфаќа сливот на реката
Пива, горниот тек на реките Морача и Цехотина потоа Тара, Лим и Ибар, и се протега до крајот на
северо-исток или на границата со соседните земји. Во овој регион, релативно тесните долини се
погодни за земјоделство, со подлабока и поплодна почва формирана на депозити карактеристични
за карстни или глацијални и крајбрежни ерозии. Хидрографските, хидролошките и хидрогеолошките
карактеристики на Црна Гора имаат големо влијание врз користењето на земјиштето.
Индикатори за проценка на ризикот од деградација се:
------

Геоморфологија.
Геологија.
Хидрогеологија.
Хидрологија.
Високи врнежи.

Преку промена на намената и трајно губење на земјиштето, се прави штета на земјоделството, како
и други штети и негативни последици: ерозија на земјиштето, загадување на животната средина,
уништување на местата на културно наследство и намалување на атрактивноста на одредени
области.
Поради малите инвестиции и недоволната грижа за планирањето и заштитата на земјиштето, големи
површини на земјиштето се изложени на поплави, прекумерни подземни води, пружно наводнување
и засолување. Слична е ситуацијата и во заштитата од ерозија, потоците, обезбедувањето на
наводнување, повторното одгледување и создавање на нови површини со помош на мелиорации.

B5.4.3. Деградација на почвата
Ерозија
Важни фактори на деградација на земјиштето се ерозијата (од вода, ветер) и на самото место
(во самиот профил) оштетување на земјиштето (физичко, хемиско, биолошко). Намалување на
плодноста на земјиштето, деградација и несоодветно искористување на земјиштето ресурси
доведува до нарушување на екосистемот и загрозување на биодиверзитетот, се категории на
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нестабилна или неодржлив развој. Затоа, постои разумна потреба од оптимално управување со
земјиштето со цел соодветна заштита, рационална употреба и развој.
Сите нивоа на ерозија се евидентни во Црна Гора (карта 8). Поголемиот дел од земјата е под слаба
до средна ерозија. Интензивната ерозија се одвива во сливот на Плевља, особено во водотекот
на горните Тара и Лим. Непланирана изградба во областа Дурмитор, која се заканува на развојот
на туризмот и еколошката рамнотежа, како што се ерозија на почвата на Дурмитор предизвикани
од влошувањето на ски патеките. Подрачјето на Горна Морача и по должината на границите на
Белопављичка рамнина исто така е под влијание на ерозијата.
Земјиште и промени во користењето на земјиштето
Според Просторниот план на Црна Гора, земјоделското земјиште покрива околу 5.140 km2 или
37% од територијата; Шумите покриваат околу 6.622 km2 или 45% од територијата, а населените
места, патиштата, камените области и други категории покриваат приближно 2.442 km2 или 18%
од територијата. Бидејки катастарот за земјоделско земјиште и земјиште обраснато со шуми не
е изготвен, а нивните стандардите за запишување не се усогласени, еден дел од територијата е
заведен и како шуми (не обрасната шума) и како земјоделско земјиште (ливади).
Црна Гора има само 741 km² земјоделски површини со повисок квалитет (5,4% од територијата).
Ова покажува дека има посебно значење за Црна Гора. Поголемиот дел од земјиштето со повисок
квалитет (75,6%) се наоѓа во следните општини: Подгорица 17%, Плевља 14,5%, 14,2% Бијело Поље,
Беране 9,5%, најмалку 7,4%, 7,3% Никшиќ, Улцин 5,7%; други општини 0,8 - 3,9%.
Врз основа на податоците од 2003 година, обработливо земјиште и градини покриваат 448 km2,
95 km2 околу овоштарници, лозја околу 38 km2 и ливади околу 1.314 km2. Вкупната површина на
обработливото земјиште изнесува 1.897 km2 или 0,31 ха по жител. Црна Гора е меѓу земјите без
доволно обработливо земјиште. Имајќи ги предвид само полињата, овоштарниците и лозовите насади
како обработливото земјиште, како и во земјите на ЕУ, се смета за многу лошо во обработливото
земјиште (0,09 ха на жител).
Ако се земе предвид урбанизацијата, изградбата на различни индустриски објекти и други
инфраструктури во речните долини, карстни и крајбрежни области, а особено во близина на населените
места, како и сите други промени на користење на земјиштето (како резултат на проширувањето
на шумите на сметка на пасишта и ливади и деградација на ерозијата), статистичките податоци
за земјоделското земјиште стануваат преценети. Од една страна, површината на обработливото
земјиште беше намалена за 17% помеѓу 2000 и 2012 година, а површината на постојани култури во
истиот временски период се намали за околу 6%. Од друга страна, површината под ливади расте
(13%). Ова се неповолни трендови во однос на нискиот удел на плодното земјиште во земјоделството
во Црна Гора.
Пад на органска материја и биодиверзитет
Во областа на Црна Гора сè уште не е направено систематско оценување на резервите на органски
материи во почвата.
Содржина на органски јаглерод во почвата
Не постои методологија за анализа на органски јаглерод од DPSIR за Црна Гора. Анализата на
јаглеродот од органски почви се дефинира како еден од индикаторите за дефинирање на статусот на
земја. Овој индикатор треба да ја следи содржината на органскиот јаглерод во слоевите на почвата
со цел да се утврди степенот на деградација на почвата. Утврдувањето на содржината на органски
јаглерод во почвата претставува основа за пресметување на акумулацијата на органска материја
во слојот до еден метар под земјата. Во моментов, Црна Гора развива систем за информации за
животната средина кој ќе ги добие сите податоци за животната средина (почва, вода, воздух итн.).
Во однос на мониторингот на шумите, националниот шумски инвентар е во завршна фаза на развој.
Биомасата и јаглеродот се одредуваат со употреба на единечен дрвен волумен и видови на дрвја
или специфична група за конверзија и проширување на видови на дрва (Извор: Првиот национален
инвентар на шумите на Црна Гора).
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Слика 5.2 Содржина на органски јаглерод во почвата (Извор: Првиот национален инвентар на шумите на Црна Гора

Управување со загадени места
До денес мониторингот на контаминација на почвата ја опфаќа само локалната контаминација на
почвата. Досега не е спроведен мониторинг на загадување на почвата.
Четири чекори за управување беа дефинирани за управување и контрола на локална контаминација
на почвата, имено идентификација на локацијата (или прелиминарни студии), прелиминарни
испитувања, испитувања на главната локација и спроведување на мерки за намалување на ризикот.
Во Црна Гора, во моментов беа идентификувани 10 потенцијално контаминирани локации и 5
загадени места. На една контаминирана локација беа направени мерки за санација.

B5.4.4. Институционална поставеност за управувањето со почвата,
правното и политичкото управување
Организација на управувањето со почвата
Министерството за земјоделство и рурален развој (MARD) е одговорно за следење на почвата и за
заштита на почвата од загадување на водата. Во Министерството, две одделенија се занимаваат
со ова прашање, имено, Одделот за водостопанство и Министерството за земјоделство. Во
Министерството за туризам и одржлив развој (MSTD) и Агенцијата за заштита на животната средина,
која е одговорна за следење на животната средина, вклучувајќи и почва.
Правна рамка
Мониторингот на почвата е регулиран со Законот за животна средина (Сл. Весник 48/08, 40/10,
40/11, 27/14), Закон за земјоделско земјиште (Сл. Весник 15/92, 59/92, 27/94). Законот за вода (СВ
27/07, 32/11, 48/15) има важна улога во заштитата на почвата.
Законот за животна средина („Службен весник на Република Црна Гора" бр. 48/08) е чадор закон за
прашања од областа на заштитата на животната средина. Член 33 дефинира дека следењето, меѓу
другото, се однесува на набљудување на емисијата, т.е. квалитетот на воздухот, морето, почвата,
флората и фауната, како и искористувањето на минералните суровини.
Закони:
--------

Закон за води (OВ 27/07, 32/11, 48/15).
Закон за животна средина (OJ 48/08, 40/10, 40/11, 27/14).
Закон за производи за заштита на растенијата (Сл. Весник на РМ 51/08, 40/11, 18/14).
Закон за заштита на природата (OВ 51/08, 21/09, 40/11, 62/13, 6/14).
Закон за шуми (ОВ 74/10, 40/11).
Закон за земјоделско земјиште (СВ 15/92, 59/92, 27/94).
Закон за земјоделство и рурален развој (2009 година и дополнет во 2014 година).

Регулативи и правилници:
-- Правилник за националната листа на индикатори за животната средина (Сл. Весник 19/13).
-- Правилник за методите за тестирање на пестициди (СВ 11/99).
-- Правилник за условите за производствена линија, маркетинг, увоз и земање мостри на
пестициди и ѓубрива (СВ 12/99).
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Имплементација и приближување на законодавството на ЕУ
Постојат два главни документи кои го дефинираат процесот на приближување и имплементација на
законодавството на ЕУ во Црна Гора:
1. Национална стратегија и акционен план за транспозиција, имплементација и спроведување
на законодавството на ЕУ во врска со животната средина и климатските промени (Стратегија
со АП) 2016-2020; и
2. Национална стратегија за развој на земјоделството и руралните области.
Главните цели на овие стратегии се:
•
•
•
•

Долгорочно управување со вода и почва.
Обезбедување на одржливо користење на ресурсите.
Подобрување на животниот стандард на руралното население и стандардот на руралниот
развој воопшто, притоа зачувувајќи ги традиционалните вредности; и
Зајакнување на капацитетите.

B5.5. Преглед на проектите за шумарство / вода /
почва / природни ресурси во земјата
Во периодот 2014-2020 година дел од ЕU - IPA фондовите за рурален развој и други цели ќе
бидат насочени кон развојот на шумарскиот сектор. Според Националната стратегија за шумите,
IPARD средствата ќе се користат за рурален развој, особено во следниве области: пошумување,
дополнително садење и грижа за млади и деградирани насади; Шумска противпожарна заштита;
Рурална инфраструктура, вклучувајќи рурални и шумски патишта; Диверзификација на руралната
економија поврзана со шумите; Инвестиции во мали шумски претпријатија, дрвна индустрија и туризам
во руралните области. Во 2015 година МАРР ја подготви Програмата за развој на земјоделството и
руралните области во Црна Гора во рамки на IPARD II (2014-2020 година). Во моментов, нема други
проекти за донатори во шумарството, но од 2003 до 2013 година Владата на Луксембург (проект
ФОДЕМО) се потрошени значителни донаторски средства (10 милиони евра).
Во секторот за вода, во моментов се имплементирани пет проекти во Црна Гора:
•
•
•
•
•

IPA 2014 (Зајакнување на капацитетите за спроведување на Рамковната директива за води).
GEF - проект за интегрирано управување со водните ресурси на сливот на реката Дрим.
GEF - SCCF проект за управување со водите на сливот на реката Дрина.
Проект на WBIF Поддршка за интегрирано управување со водните ресурси на сливот на
реката Дрина.
Nexus "вода-храна-енергија-животна средина" - поддржан од италијанското Министерство за
животна средина, земја и море и UNECE.

Во секторот на почвата нема досега финансирани меѓународни проекти.

B5.6. Евалуација на главните трендови и
недостатоци во управување со природните
ресурси
Од 2003 година, процесот на реформи во шумарскиот сектор е во процес и беше поддржан од
меѓународни проекти и до сега се постигнати следниве резултати:
•
•

Донесување на Националната шумска политика во 2008 година.
Донесување на Национален акционен план за борба против нелегалните активности во
шумарството во 2009 година (видливо подобрување, особено во однос на прекуграничната
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•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

соработка и соработката меѓу институциите во Црна Гора).
Законската рамка е завршена - Законот за шумите, Законот за репродуктивен материјал на
шумските дрвја и Законот за лов и игра.
Завршување на НФИ во 2010 година, што беше прво за Црна Гора. Резултатите покажуваат
дека има зголемување во областа на шумите и шумите.
Студија за потрошувачка на дрво (подготвена од MONSTAT во 2013 година) со обезбедување
на први валидни информации за вкупната потрошувачка на дрво во земјата.
Подобрени практики и методологии за управување со шумите (изготвување на интеграција
на барањата на Натура 2000 во планирањето на управувањето со шумите).
Развивање на план за новата институционална рамка преку Функционална анализа на
институциите на шумарскиот сектор и преглед на деловните процеси.
Градење човечки ресурси во шумарството со помош на меѓународни проекти и институции
- обука за борба против нелегалните активности во шумарството; обука за потребите на
Натура 2000.
Подготовка за FSC сертификација. Развиени акциони планови за FSC сертификат за
управување со шумите и сертификација на FSC синџир на чувари, вклучувајќи обука.
Подобрена информативна база - проценка на потребите и технички спецификации за
Информативниот систем за шуми (ФИС). Првата фаза на поставување на ФИС (набавка на
хардвер и софтвер вклучувајќи обука) беше финализирана во 2013 година во рамките на IPA
проектот.
Активности за додавање вредност и олеснување на користењето на шумските ресурси, како
што е развој на одржлив дрвен пазар за биомаса во Црна Гора;
Усвојување на Националната стратегија за шумите (2014). Во него се наведени приоритетни
мерки за подобрување на шумите, како и индикативни износи и финансиски извори за
нејзино спроведување.

УШ е една од ретките државни служби кои се присутни во руралните области, во секојдневниот
контакт со руралното население. УШ треба да ја препознае својата улога во процесите на мотивирање
на руралниот развој и соодветно да се подготви за исполнување на оваа улога. Сегашните и идните
количини на собрани дрва обезбедуваат основа за развој на синџир на додадена вредност на дрвната
индустрија и други активности. Во нивната сегашна поставеност, државните шумски институции
(MARD, УШ) сé уште не се во можност да ги имплементираат сите домашни, ЕУ и меѓународни
законски барања и стандарди. Ова се должи на недоволните човечки ресурси, намалувањето на
буџетското финансирање во шумарскиот сектор и нецелосното спроведување на резултатите од
проектите за градење на проекти. Во наредните години, клучно прашање ќе биде способноста на
шумарските институции да ги програмираат и имплементираат активностите финансирани од ЕУ
под IPARD и другите компоненти на IPA. Друга слабост се наоѓа во својство на приватниот сектор во
шумарството и дрвната индустрија. Приватните сопственици се лошо организирани, а шумарството
и преработката на дрво се сериозно поткапитализирани во сите аспекти (човечки ресурси, опрема,
финансирање и знаење). Резултатот е дека економскиот потенцијал на шумите се недоволно
искористени резултира со симптоми како што се лоша рамнотежа и извозот на суровини и увозот на
готови производи од дрво, или на "сивата економија" на огревно дрво. Иако вкупната жетва е само
околу половина од потенцијалот, тоа не е сериозна закана за целокупната одржливост на шумските
ресурси, но се заканува на економската одржливост на секторот и има директно негативно влијание
врз фискалните приходи.
Иако поплавите не се голем проблем во Црна Гора, има потреба од инсталирање на заштита од
поплави долж неколку реки. Управувањето со поплавите бара следење на водата на теренот,
подготовка на проекти за регулација на реката и едукација на вработените за управување со сите
овие активности.
Големи инвестиции ќе бидат потребни особено за изградба и / или модернизација на системот за
собирање и третман на отпадни води урбаните, како и воведување на нови третман на вода и вода
технологии во согласност со ЕУ Директивата за пиење вода. Обезбедување на финансиски средства
за спроведување на Директивата 91/271 / EEC за третман на урбани отпадни води е многу важно,
со цел да се спречи понатамошно неконтролирано испуштање на отпадните води во природните
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реципиенти без лекување.
Следните предизвици поврзани со цел да се постигне добар статус на водата да се појават во
контекст на Црна Гора: Надградба на мониторинг на почвата, површинските и подземните води и
крајбрежните морски води, идентификување на области на опасност од загадување со нитрати
и други загадувачи, дефинирање на еколошката и хемиската состојба и има за цел површински
и подземни води, воспоставување на Информативен систем за вода. Исто така, постојат неколку
станици за следење на квалитетот и квантитетот на подземните води во Црна Гора. Програмата за
мониторинг не е усогласен со барањата на директивите на ЕУ, и како такви, мониторинг програма
усогласена со параметри и шемите за класификација на водите содржани во директивите на ЕУ ќе
биде од корист.
Во областа на квалитетот на водата за пиење, неопходно е да се воспостави мониторинг програма
на национално ниво. Тековната програма за мониторинг се базира на договори помеѓу компаниите
за водоснабдување и лабораториите.

B5.7. Заклучоци (статус кво, трендови и
недостатоци во однос на сите три природни
ресурси)
За да се постигне оваа визија за шумарство во Црна Гора се дефинирани во Националната политика
за шуми - "Подобрување на постојната состојба на сите шуми, така што заштита, функции на шумата
еколошки, социјални и економски се избалансирани, и одржливост обезбедена", тоа е важно за
понатамошно зајакнување на институционалната рамка и MARD и УШ. Во контекст на нејзината
аспирација да стане членка на ЕУ, ефикасно управување на шумите е од стратешко значење за
Црна Гора поради следниве причини:
•
•
•

Исполнување на политичките критериуми: реформа на државната администрација и добро
владеење во шумарскиот сектор треба да воспостави ефикасно владеење на повеќе од
половина од територијата;
Перспектива рурален развој на шумите и шумските производи нудат една од најсилните
потенцијали за ендоген развој на руралните области во северниот дел на Црна Гора и
претставуваат значаен елемент на атрактивноста на земјата во однос на туризмот;
Примена на стандардите на ЕУ: голем број регулативи и политики (на пример, Натура 2000
и активности поврзани со шумарство) ЕУ треба да се транспонираат и имплементираат во
шумарскиот сектор меѓу другите политики пред да стане земја членка.

Потребна е ефективна и ефикасна реформа на државните шумски институции за управување со
шумарскиот сектор за да помогне да ги следи современите и меѓународните обврски и барања.
Важно е понатамошно зајакнување на институционалната рамка. Покрај тоа, јасно е дека државниот
шумарски сектор во Црна Гора има потреба од понатамошно подигање на свеста и подобрување на
вештините за да одговори на меѓународните обврски во шумарството.
УШ е една од ретките државни служби кои се присутни во руралните области, во секојдневниот
контакт со руралното население. Во случај на преземање на раководна улога во областите на
идната Натура 2000, потребата за соработка помеѓу УШ и локалното население ќе биде уште
повисока и поинтензивна. Идните планови за стопанисување со шумите треба да вклучуваат мерки
за адаптација кон климатските промени во однос на зголемување на отпорноста на шумските
екосистеми и нивната заштита од шумски пожари и други закани. Соработката со концесиите е од
најголема важност и ќе резултира со ажурирање на договорите за концесија да биде во согласност
со барањата на FSC и дека оние кои нудат отстапки да ги почитуваат потребните промени во начинот
на кој шумските операции мора да бидат спроведени и документирани. Само кога горенаведеното
233

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

е завршено, би било препорачливо да се подигне тендер за сертификација и да се избере тело за
сертификација кое е акредитирано од FSC. Локалните шуми во согласност со законодавството на
Натура 2000 ќе бидат управувани преку планови за развој на шумите и програми за управување со
шумите. Целите на заштитата треба да бидат вградени во плановите и програмите, а потоа ќе се
управуваат локалитетите со цел да се обезбеди поволен статус на видови и живеалишта.
Треба да се обрне внимание на заштитата на видови од флора и фауна од европско значење. Важен
приоритет ќе биде управувањето со ловиштата со посебна намена под надлежност на УШ. Овие
области треба да бидат популациски центри на животински видови за Црна Гора и за поширокиот
регион, додека останатите ловишта исто така, треба правилно да ги исполнуваат условите утврдени
со Законот за дивеч и ловство. Бидејќи кај одредбите на Директивата на ЕУ за живеалишта, исто
така, ќе бидат потребни измени на законодавството во однос на одделни видови, особено за
големите месојади (мечки, волци, рисови) во однос на построга нивна заштита. Има значителен
број шумски работници кои се моментално невработени, но кои можат да обезбедат основа за
зајакнување на приватниот сектор. Ова обезбедува можност за развој на пазарот на услуги кој се
движи од планирање на инвентарот и одбележување до операции за вршење сечи. Овој процес
треба да биде управуван од државните институции преку градење на капацитети, сертификација и
склучување договори и концесии.
Следниве идни приоритети на шумарскиот сектор во Црна Гора во врска со нејзиниот институционален
развој и инвестиции се потребни за да се добие одржливо стопанисување со шумите.
Институционален развој:
•
•
•
•
•
•

Подобрување на институционалната рамка во согласност со наодите од функционалната
анализа на институциите во шумарскиот сектор и прегледот на деловните процеси;
Обезбедување соодветен буџет за државните шумски институции и подобрување на
мотивацијата на шумскиот персонал;
Развој на единица за подготовка и имплементација на проектот во рамките на MARD за
подготовка на проекти во шумарството и руралниот развој;
Обука (меѓународно известување, меѓународни обврски - прописи за дрва, FOREST
EUROPE, FLEGT, служба за проширување, подготовка на проекти, комуникација / внатрешни
и надворешни;
Подобрување на соработката со дрвната индустрија;
Поддршка на здруженија на сопственици на приватни шуми.

Инвестиции (со користење на средства од буџетот, IPARD и другите компоненти на IPA):
•
•
•
•
•

Интегрирање на шумарските мерки и цели во Програмата за рурален развој на IPA 2014-2020;
Развој на нова генерација планови за управување со шумите (државен буџет);
Програмирање, проектирање и градење на шума / рурална инфраструктура (IPARD);
Завршување и имплементација на FIS со фокус на регулативите за дрво и барањата на
FLEGT (воспоставување систем за следење на ИТ);
Воспоставување на заштитени подрачја и спроведување на мерки за заштита на природата
во шумите.

Идентификувани инвестициски приоритети за развој на секторите за вода и почва се:
•
•
•
•
•

Развојот на плановите за управување со речен слив за сливот на реката Дунав и сливот на
реките на Јадранското Море е клучен за добро управување со водите.
Воспоставување на информативен систем за вода (за добро управување со податоци) и
информативен систем за заштита на животната средина.
Развој на планови за управување со ризикот од поплави.
Инфраструктурни работи во врска со UWWT и заштита од поплави.
Имплементација на кодекс за добра земјоделска практика.

Во врска со сите три ресурси, може да се извлечат следните главни заклучоци:
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▶▶ Воведувањето на база на податоци за сите три природни ресурси е неопходно, а оваа база на
податоци ќе има многу позитивни импликации за иднината на управувањето со природните
ресурси (на пример, донесување одлуки, подготовка на извештаи итн.).
▶▶ Врзувањето на сите три сектори од природни ресурси е од суштинска важност за идното
одржливо користење на природните ресурси.

B5.8 Препораки за интегрирано управување /
меѓусекторска соработка во однос на шумските,
водните и почвените ресурси во Црна Гора
Со цел да управува со природните ресурси од витално значење за Црна Гора (шуми, вода и почва), се
препорачува да ја подобри внатрешната соработка и координација на сите сектори и да се создаде
заеднички процедури на вработени. Важно е дека и УШ и Управата за вода се под исти работи
(MARD), па тоа ќе биде полесно да се постави во куќата modus operandi за собирање на податоци и
развој на заедничка платформа за спроведување на главните цели. Посебно внимание треба да се
посвети на активности кои ќе го одржуваат подобрат квалитетот и квантитетот на водата а воедно
и ублажуваат влијанието на природните катастрофи. Уште еден позитивен чекор за интегриран
пристап за шумите и водата е дека Националната шумска политика и Националната стратегија за
шумарство ја препозна важноста на управувањето со водите и користење на земјиштето. Изјавата
на Националната политика за шума 21- Интегрирано управување со шумите и планирање низ
целата земја и усогласување на плановите сектори истакна следново: "На ниво на администрација
за шумските планови, ќе има усогласување со други плански документи, како што се просторни и
урбанистички планови, ловни планови, надгледување на сливови, регионални и рурални развојни
планови, администрација на планови за заштитени подрачја".
Иако некои мерки и активности кои се однесуваат на сите три ресурси не се спроведени поради
различни причини (на пример, институционалните ограничувања, недостаток на човечки ресурси,
финансии, итн) позитивна форма на постапка може да биде да се создадат синхронизирани
активности на Владата на Црна Гора и во процесот на приближување кон ЕУ. Во врска со поглавјето
за животната средина, што е многу сложен, позитивна сила е да се делува заедно и да се создаде
заеднички разбирање, како и да ги здружат силите на ефикасен интегриран тим природните ресурси
во кои треба да бидат вклучени експерти за шумарството, вода и почва.
Соодветно внимание треба да се посвети на соодветното планирање на потребните административни
капацитети и финансиски ресурси. Имено, зајакнување на кадровските капацитети беше призната
како неопходност на сите нивоа (локалните, државните, имплементација на проектот единици, итн).
Соработката со факултети и други научни институции во сите области на управувањето со природните
ресурси треба посебно да се зајакне. Бидејќи постојат голем број институции со слични надлежности
во оваа област, Црна Гора ќе мора да обезбеди јасна поделба на надлежностите и кохерентност
меѓу активностите на сите органи кои се вклучени. Координацијата помеѓу институциите одговорни
за различни аспекти на управувањето со водите е ограничен. Она што недостасува е солиден
пристап за меѓусекторска соработка што ќе се овозможи правилно управување на шумските,
водни и почвените ресурси, и оваа ситуација го попречува понатаму непречено транспонирање и
имплементација на директивите на ЕУ.
Идентификација на заедничките предизвици е резултат на систематски пристап и активно учество
на сите релевантни институции во секторот за вода, и тие можат да се класифицираат како
проблеми поврзани со:
1.
2.
3.
4.
5.

Административни капацитети.
Интерсекторски пристап.
Обезбедување средства за капитални инвестиции и спроведување на прописите.
Мониторинг.
Информации и едукација на населението.
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B5.9. Препораки за последователните активности
за подобрување на управувањето со
националните ресурси во Црна Гора
Врз основа на горенаведените податоци и анализи, се препорачува да се преземат итни мерки од
страна на државните црногорски институции и да се воспостави работна група за координација и
мониторинг на природните ресурси. Можна клучна цел на работната група ќе биде синхронизација и
интеграција на активностите, одговорностите и команда и контрола на интегрираното управување со
природните ресурси. Главните задачи за формирање на работна група се советување и координирање
на целата техничка и финансиска поддршка на природните ресурси и имплементација на секторски
политики (шума, вода, почва, животна средина, рурален развој), која опфаќа: Имплементација на
политики за природни ресурси и стратегии, вклучувајќи ја Националната стратегија за шумарство;
развој на закон за природни ресурси; реформа на владините институции и службите базирани на
природата; градење на капацитети за човечки ресурси на сите нивоа.
Поточно, работната група ќе има:
•
•
•

•

Поддршка за подготовка на планови за работа, буџети и задачи на работните групи, комисии
и други тела дефинирани со политики и стратегии;
Советување и, каде што е соодветно, да се договорат за аспекти на поделба на трошоците
помеѓу различните министерства и донатори;
Воспоставување на хармонизиран процес на мониторинг, известување и сметководство за
сета техничка и финансиска поддршка на иницијалните министерства и донатори, со цел да
се создаде единствен, хармонизиран и поефикасен систем за буџетирање, координација и
известување за интегрирано управување со природни ресурси;
Поддршка за унапредување на интегрираното управување со природни ресурси преку разни
комуникациски и ПР активности.
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Референтна листа на податоците кои
се користат за проценка
Bouriaud, Л, Чуровиќ М:. Извештај за спроведување на НАП напредок (Обука за системи / техники
за борба против нелегалното активности во шумарството) FODEMO / Австриски Bundesforste ÖBf
AG, Подгорица, 2012 година.
Уредба за класификација и класификација на површински и подземни води
Дис М. М. Анѓелиќ, Фетиќ А, Б Jokanovic, В. Tepavčević, Борота Д., А. Васиљевиќ, Winreich А. Н. Хан,
Марковиќ Д., Терзиќ D:. На Инвентар Прво Националната шума на Црна Гора, Министерство за
земјоделство и рурален развој, Подгорица 2013.
Анализа на јазот и проценка на потребите во контекст на имплементација на Директивата за
поплави од ЕУ во Западен Балкан - Извештај за земјата, Црна Гора
Весник на Република Црна Гора 2/07)
Harmel, М. et al. Бизнис Процес Преглед и нацрт шума информатички систем, FODEMO / oikos doo,
Подгорица во 2011 година.
Законот за шуми ("Службен весник на Република Црна Гора" 74/10)
Закон за води (Службен весник на Република Црна Гора 48/15)
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство: Национална шумарска политика на
Црна Гора, Подгорица 2008.
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство: Национален акционен план за борба
против нелегалните активности во шумарството, Црна Гора, Подгорица 2009.
Црногорската стратегија за земјоделство и рурален развој
Национална стратегија со акционен план за транспозиција на спроведувањето и спроведувањето
на Acquis на ЕУ за животна средина и климатски промени 2016-2020
Orbicon A / S: Акционен план за постигнување на сертификација FSC FM, Подгорица 2013.
Филипс Х.: Функционална анализа на институциите на шумскиот сектор во Црна Гора - Краен
извештај, Подгорица, 2010.
Заштита и одржлива употреба на системот за прекуграничен водоносник на динарскиот карст извештај за Црна Гора
Усогласување на ресурси користи во прекуграничните басени: проценка на екосистемите на водата
храна енергија врската со Сливот на реката Сава
Просторен план на Црна Гора до 2020 година: Влада на Црна Гора, 2008
Статистички годишник на Црна Гора
Стратешки мастер план за управување со отпад во централниот и северниот регион на Црна Гора
Стратегија за водостопанство на Црна Гора - нацрт
Stritih Ј, М. Harmel, Glavonjić Б: Стратегијата со акционен шумите и шумарството развој - Националната
шумарска стратегија, FODEMO / Министерство за земјоделство и рурален развој, Подгорица во 2013
година.
Вториот национален извештај за климатски промени на Црна Гора кон Рамковната конвенција на
Обединетите нации за климатски промени (UNFCCC)
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АНЕКС В5.1

Користени податоци

Слика 5.3 Категории на шуми во Црна Гора

Слика 5.4 Шума, шумско земјиште, не шума и не шумско
земјиште во Црна Гора

Слика 5.5 Сопственост на шуми во Црна Гора

Слика 5.6 потекло на насадите во Црна Гора
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Слика 5.7 Зголемување на дрвото во Црна Гора

Слика 5.8 Волумен на дрво во Црна Гора
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ПОГЛАВЈЕ B6

Преглед на управувањето со
природните ресурси во Република
Србија
Ратко Ристиќ14, Нада Драговиќ20, Бранко Стајиќ20, Борис Радиќ20, Тијана Вулевиќ20

B6.1. Вовед: Општи информации за земјата
Србија се наоѓа во централниот дел на Балканскиот Полуостров и се протега на 88.361 km2.
Територијата се состои од две различни области: големи војводински рамнини во северните и
планинските области на југ, со реките Дунав и Сава кои ја означуваат границата меѓу нив.
Според пописот во 2011 година, објавен од страна на Заводот за статистика на Република Србија,
во Србија живеат 7.186.862 жители или 92 жители на km2. Србија е класифицирана како средна
европска земја. Во текот на последната деценија, за Србија постои карактеристично намалување
на бројот на жители, намалување на наталитетот и концентрација на населението во урбаните
средини. Врз основа на резултатите од пописот во 2011 година, бројот на жители во Србија е намален
за 4% во споредба со 2002 година.
Примарни деловни активности во Србија вклучуваат обработка на основни метали, мебел, храна,
машини, хемикалии, шеќер, гума, облека и фармацевтски производи. Главните извозни производи
на Србија во 2015 година беа индустриски производи, облека, житарици, зеленчук и обоени метали.
Главните српски земјоделски производи се пченица, пченка, шеќерна репка, сончоглед, малини,
говедско месо, свинско месо и млеко.
Во 2009 година, по повисоките стапки на економски раст во периодот 2001-2008 година, постигната
е просечна стапка на раст од 4,95%, додека српската економија бележи негативен раст на БДП
од 3,5%. Во 2012 година, годишната стапка на раст на БДП изнесува -1,5%, а во 2014 -1,8%. БДП
по глава на жител во 2009 година се намали од 4.445 на 3.955 евра, додека во 2014 година БДП
достигна 4.672 евра по жител (http://www.stat.gov.rs).
Структура на БДП по сектори: услуги 57,9%, индустрија 25,5% и земјоделство 16,6%. Доминантно
учество на структурата на извозот во 2015 година се состоеше од патни возила, електрични
машини и опрема, овошје и зеленчук, житарици и производи од жито и обоени метали. Најважни
извозни дестинации се Италија, Германија, Романија, Русија и земјите од регионот (http://www.pks.rs/
PrivredaSrbije.aspx).

B6.2. Проценка на шумарскиот сектор
B6.2.1. Шумски ресурси и управување со шумите
Националниот попис на шумите од 2008 година укажува на различни категории на земјиште и и
категории во зависност од употребата, како што се, шуми кои се 29,3% (2.252.400 hа), шумско
земјиште 4,9% (382.400 hа), неплодно земјиште 1,2% (92.000 hа), земјоделско земјиште, 46,4%
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(3.594.800 hа), ливади и пасишта 13,3% (1.029.600 hа), градежното земјиште 4,0% (312.000 hа) и
водни тела во континенталниот дел 1,1% (85.200 hа), вкупно 7.748.400 hа. Многу неповолна состојба
на шумска област (само 7%) е регистрирана во Војводинскиот регион.
Дрвата Даб и Бука опфаќаат 720.800 hа (32,0%) и 660.400 hа (29,3%) следствено, од вкупниот шума.
Иглолисни шуми се протегаат на 243.200 hа (10,8%), додека тополи и други шумски покривки на
48.000 hа (2,1%) и 580.000 hа (25,8%) следствено.
Во прилог на несакани пошумување национално ниво (во однос на оптималното ниво на 41,4%, што
е дефиниран во Просторниот план) и исклучително висок процент на нискостеблените штандови,
на актуелните услови бучавата да бараат повеќе внимание на одгледување на шумите и подобра
употреба на трибините и сродните потенцијални локации со производство на дрво. Сепак, во однос
на шумските ресурси воопшто, може да се заклучат следните проблематични прашања:
•
•
•
•
•
•
•

•

Недоволен просечен волумен и прираст по hа.
Лоша структура по потекло. Речиси две третини од шумите се нискостеблески, со просечна
количина од 124,4 m3 / ха и зголемување на сегашниот волумен од 3,1 m3 / ха (во споредба со
високите природни шуми (253,6 m3 / ha и 5,5 m3 / hа) .
Неадекватна структура во структурна форма (доминирана од шуми со еднаква возраст од
91,6%)
Заштитна состојба. Постојат 608,000 hа недоволно засадени шуми (27% од вкупната шумска
површина), при што просечното годишно производство на дрво изнесува 3,1 m3 / hа.
Неправилна дистрибуција на возраста. Процентуален сооднос на младите: средна возраст:
зрела: премногу зрела шума е: 38: 20: 13: 29 за високи природни шуми и 51: 33: 7: 9 за смрека
шуми.
Несоодветна структура на растечки стоки во однос на обемот на дрво: кружна дрва (33,5%)
и огревно дрво (66,5%)
Недоволен пристап до шумите по шумски патишта. На ниво на ЈП "Србијашуме" - 11,86 m
/ ha, за Војводинашуме ЈП - 9,09 m / ha, за национални паркови од 14,88 до 18,3 m / ha.
Друго прашање е нискиот квалитет на шумски патишта, главно во суви (летни) сезони, што го
комплицира транспортот на дрво. Покрај тоа, стандардите за безбедност и трудовото право
во овој дел од шумарскиот сектор се далеку под западните стандарди.
Употребата на не-дрвни шумски производи и производство на биомаса е недоволно развиена.

Шумско подрачје според режимот на контрола и заштита
Податоците од Табела 6.1 кои се однесуваат на шумско подрачје според режимот на контрола
и заштита претставуваат комбинација од неколку извори, вклучувајќи податоци од Управата за
шумите, Националниот инвентар за шумите и Заводот за статистика. Нема достапни податоци
за потеклото на сечата, а табелата ги прикажува вкупните податоци. Друг проблем е квалитетот
на податоците презентирани за намалување на бучавата, кои се преземаат од Статистичкиот
годишник, но ова прашање ќе биде истакната во поглавјето за извештајот за нелегалното сечење.
Табела 6.1 Големина на шума според режимот на управување (економски, неекономски) и заштита (Извор: Национален инвентар на
шумите 2008, Статистички годишник на Република Србија за 2015 година (Дирекција за шуми 2015)

Достапна површина

Форма на вегетација

Вкупно

Економски
шуми

Неекономски
шуми

Заштитени
шуми

Шуми за
посебни
намени

Заштитни
шуми

ha

ha

ha

ha

ha

ha

1. Висока шума

НП

НП

НП

НП

НП

796.000

2. Нискостеблести

НП

НП

НП

НП

НП

1.456.400

1+2. Сите шуми

1.001.447

149.139

461.784

125.777

514.253

2.252.400

3. Грмушки

НП

НП

НП

НП

НП

НП

4. Голини

НП

НП

НП

НП

НП

92.000

3+4. Грмушки и голини НП

НП

НП

НП

НП

92.000
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5. Други шумски
области

НП

НП

НП

НП

НП

382.400

FAO шуми (1+2+3+5)

НП

НП

НП

НП

НП

2.634.800

НП

НП

НП

НП

НП

2.726.800

6. Сите шумски
шумски површини

и

Шумски фонд, раст и евидентирање на шуми и резерви на јаглерод
Вкупниот волумен (на насади) достигнува 362.487.418,00 m3, а годишното зголемување на волуменот
изнесува 9.079.773,00 m3. Просечните вредности на обемот на дрво и волуменот се 160,9 m3 / ha и
4,0 m3 / ha. Според податоците на Републичкиот завод за статистика, официјалниот обем на жетва
во 2014 година изнесува 2,655 милиони m3 (Табела 6,2). Покрај тоа, според достапните податоци на
национално ниво и методологијата, количините на јаглерод се прикажани во категориите на шумско
земјиште: над биомасата на почвата, под биомасата на почвата, јаглеродот во сувото (мртво) дрво,
јаглеродот во легло и јаглерод во почвата, како во табелата 6.2.
Табела 6.2 Шумски фонд, раст и зачувување и резерви на јаглерод (Извор: * Национален инвентар на шумите 2008; ** Статистички
годишник на Србија за 2014 година, *** ФРА 2015 (податоците се собрани од Статистичкиот годишник на Србија за 2014 година,
податоци од Дирекцијата за шуми од 2014 година, Национален инвентар на шумите 2008)

Типови на шуми

Државна сопственост
000 m3

m3/ha

Вкупно

Приватна сопственост
000 m3

m3/ha

000 m3

m3/ha

Растечки фонд *
Високостеблести
шуми

117.875

266

39.636

222

157.511

254

Нискостеблести
шуми

84.002

136

97.187

116

181.189

124

Плантажи

19.5441

144

4.246

108

23.787

136

Вкупно

221.418

185

141.069

133

362.487

161

Вкупно годишно зголемување на волуменот*
Високостеблести
шуми

2.481

5,6

906.672

5,1

3.388

5,5

Нискостеблести
шуми

1.919

3,1

2.539.717

3,0

4.458

3,1

Плантажи

995

7,3

238.291

6,1

1.234

7,1

Вкупно

5.395

4,5

3.684.680

3,5

9.080

4,0

Просечна годишна сеча**
Високостеблести
шуми

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Нискостеблести
шуми

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Плантажи

НП

НП

НП

НП

НП

НП

Вкупно

2.173

1,8

478

0,5

2.655

1,2

AGB-надземна биомаса. БГБ-подземна биомаса.
БГБ-подземна биомаса
17
CDW-јаглерод во мртво дрво.
18
CL-јаглерод во губре.
19
SC-почвен јаглен.
15
16
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Количина на јаглерод мил. (2015)***
AGB

BGB 23

CDW 24

CL 25

SC 26

ВКУПНО

Шуми

185,3

51,6

33,4

43,5

258,4

572,2

OWL

9,5

1,2

0,9

8,1

48,3

68,1

Вкупно

194,8

52,8

34,3

51,6

306,7

640,3

22

Типови на шуми и сопственост според режимот на управување
Во Србија се доминантни листопадните видови, со исклучок на југозападниот дел на Србија, каде
што иглолисни видови растат во нивните природни области. Покрај тоа, на Копаоник (централна
јужна Србија) и Тара (западна Србија) доминантни се планинските иглолисни видови. Економски
најзначајни шуми се букови, дабови, багреми и борови (Табела 6.3).
Табела 6.3 Главни категории шуми (до 5%) за државни и приватни шуми (Извор: Национална шумарство на шумите 2008)

Државни
шуми

Категорија на шумски штандови

Приватни
шуми

Вкупно

%
1) Букови шуми

37,3

20,4

29,4

2) Шуми од даб цер

9,7

21,6

15,3

3) Багрем, бреза и јасика

5,0

15,5

9,9

4) Даб горунови шуми

7,5

7,9

7,7

5) Даб плоскач

3,6

11,1

7,1

6) Борови шуми

7,4

3,5

5,6

7) Габерови шуми

4,9

5,7

5,3

Табела 6.4 Видови на сопственост по категорија шума (Извор: НИШ 2008)

Државни шуми

Приватни шуми

ha

%

ha

%

Високостеблести шуми

442.400

37

178.800

17

Нискостеблести шуми

616.000

52

840.400

79

Насади

135.600

11

39.200

4

∑

1.194.000

100

1.058.400

100

Мешани

43.200

4

10.800

1

Зимзелени

158.000

13

51.600

5

Листопадни

992.800

83

996.000

94

∑

1.194.000

100

1.058.400

100

Шуми по потекло и мешавина

Од шумското подрачје, високите природни шуми зафаќаат површина од 621.200,00 ha или 27,6% (во
државните шуми 37% и во приватните шуми 17%), нискостеблените шуми покриваат 1.456.400,00 ha
или 64,7% (52% во државата и 79% во приватна сопственост шуми), а шумските насади покриваат
174.800,00 ha или 7,8% (11% во државна сопственост и 4% во приватни шуми). Во однос на категоријата
на мешавини, мешани шуми се присутни во 4% од државата и 1% од приватни шуми, иглолисни
се претставени во 13% во државна сопственост и 5% во приватни шуми, додека широколисните
покриваат 83% во државата и 94% во приватна сопственост шуми (Табела 6.4).
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B6.2.2. Шуми за поддршка на руралните заедници
Сопствена структура на шумско земјиште
Двете главни страни во шумарскиот сектор се државни и приватни сопственици на шуми. Врз
основа на податоците од Националната инвентарна шума од 2008, односот на приватна и државна
сопственост е 47:53 (Табела 6.5). Приватните шуми се под директна контрола на јавните шумски
компании, кои обезбедуваат стручна и техничка поддршка на сопствениците на приватни шуми.
Оваа поддршка директно го финансира државниот буџет, но само за јавните претпријатија, а
индиректно сопствениците на шумите директно ја поддржуваат главно со саден материјал. Вкупниот
број на сопственици на приватни шуми се проценува на 1 милион. Просечната големина на имотот и
заплетот е околу 1 ха и 0,3 ха соодветно.
Иако речиси половина од вкупната шумска површина е во приватна сопственост, се чини дека
сегашните шумски практики и напорите за развој се чини дека се значително занемарени од
државните шуми. Иако сегашниот закон за шуми го подобри односот кон приватните шуми, очигледно
е дека повеќето активности во шумарскиот сектор сè уште се фокусирани на државните шуми.
Табела 6.5 Сопствена структура на шумите (Извор: Национален инвентар на шумите 2008)

Државни шуми

Приватни шуми
(вклучувајќи шуми
во сопственост на
црквата)

Општински шуми

Вкупно шумско
земјиште (ha)

%
53

47

-

2.252.400

Јавни шуми и јавни шумски компании
Областите под државни шуми во Србија се организирани во осум јавни претпријатија (ЈП "Србијашуми",
ЈП "Војводинашуми", 5 ЈП национални паркови и ЈП "Гоч-шуми"), како и неколку водни и земјоделски
организации и образовни истражувачки бази на Шумарскиот факултетит во Белград. Обврските
на јавните претпријатија за управување со шумите вклучуваат: (1) одгледување, конзервација,
конзервација и користење на шумите; (2) промовирање и користење на дивеч; (3) проектирање,
изградба и одржување на шумски патишта; (4) подготовка на програми и планови за управување;
(4) технички операции во приватни шуми; (5) подобрување и искористување на јавните комунални
функции на шумите; и (6) големопродажба и малопродажба на шумски производи.
Компаниите "Србијашуми" и "Војводинашуми" се организираат на три нивоа:
1. Седиште во Белград и Нови Сад.
2. Шумски имот.
3. Единици за управување со шумите (теренски единици).
Состојбата на шумите во државна сопственост, воопшто, може да се окарактеризира како
задоволителна (Табела 6). Дополнително, просечниот волумен во овие шуми изнесува 184 m3 / ха,
а прирастот изнесува 4,5 m3 / ха. Процентот на прираст е 2,4%, што е позитивен показател за
потенцијалот за подобрување на српските шуми преку одржливо стопанисување со шумите и добра
шумска пракса.
Табела 6.6 Државни шумски компании во Србија (Извор: Дирекција за шумите 2014)

Јавно претпријатие

Шумско подрачје (ha)

Волумен (000 m3)

Прираст (000 m3)

Србија шуми

899.613

125.000

4,6

Војводина шуми

129.922

20.158

6,1

Вкупно

1.029.535

145.128

5,3
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Статусот на сопственоста може да се промени само со законски измени. Исто така, компаниите не
можат да продаваат шумско и шумско земјиште, со исклучок на мали изолирани парцели поврзани
со приватни имот. Такви помали шумски површини можат да се продадат по добивање на согласност
од српската влада.
Вработување во шумарскиот сектор
Вработувањето во шумарскиот сектор покажува широк спектар на образовни профили, од шумски
техничари, до инженери, до правници, економисти и еколози. Дополнително, шумските работници
се вклучени во листата, но нивниот број може да варира, што зависи од директен ангажман од
различни приватни компании и претприемништво.
Табела 6.7 Луѓе вработени во шумарскиот сектор по образование (Извор: Пакет за пријавување податоци за шумите за ШРА
2015-Србија (Дирекција за податоци за шумите, 2015).

Квалификувани
и високо
квалификувани
работници

Шумарски
инжинери

Шумски
техничари

Админастративни
и други
Вкупно
работници

1.145

1.527

3.054

1.910

7.636

На крајот на 2016 година во вкупниот број на вработени во индустријата за производство на
преработка на дрво и мебел е 30.754 (15.552 во преработката на дрво, 15.222 вработени во
производство на мебел), со зголемување од 2.262 вработени (7,9%), во споредба со крајот на
преработувачката индустрија од дрво е индустриски сектор со голем број компаративни предности,
бидејќи производството се базира на домашна база на суровини. На крајот на 2016 година, од вкупно
4.133 деловни субјекти беа активни во дрвната индустрија на Србија, од кои 2.540 беа компании
(1,786 во преработка на дрво, производство на мебел и 754) и 1593 биле активни претприемачи.
Табела 6.8 Број на вработени во шумарската индустријата (наведете под-сектори, ако е можно: хартија, табла и слично) (Извор:
нацртот на Акцискиот план за поддршка на извоз на производи со додадена вредност од дрвна индустрија во Србија, 2016)

Година

2013

2014

2015

Производство на дрво и производи од дрво и плута

5.305

5.076

9.234

Производство на хартија и производи од хартија

-

-

-

Производство на мебел

6.732

6.441

11.717

Претприемачи

1.011

968

1.760

ВКУПНО

13.048

12.485

22.711

B6.2.3. Поттикнување на конкурентноста на шумарскиот сектор и
синџирите со додадена вредност
Во моментов секторот за шумарство во Србија, се чини дека, не добива толку голема помош
од владата, како што заслужува развојот на секторот. Ова може да се види од недостатокот на
имплементација на донесените директиви (Стратегии за шумарска политика на Република Србија)
и од ограничените буџетски алокации, кои можат да дадат индикации за владините приоритети.
Распределбата на средствата од централниот буџет за активностите за подобрување на шумарството
и подобрување на истото, во изминатите години е минимална и се намалува, но подоцна анализите
од Дирекцијата за шуми покажаа потреба за зголемување на буџетот.
Врз основа на податоците од јавните претпријатија во шумарството, евидентно е дека најголем дел
од приходите доаѓаат од продажба на дрва (од 92% до 98%). Другите приходи се главно поврзани со
не-шумски производи и субвенции (Табела 6.9).
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Табела 6.9 Структура на приходите и приходи на државните шумски претпријатија (Извор: ЈП Србијасуми и ЈП "Војводинашуми", 2015)

2013

2014

2015

000 EUR
Вкупно приходи

78.255

73.603

79.747

Приходи од продажба на дрво

72.303

67.869

78.197

Останати приходи20

5.951

5.734

1.550

Вкупно тошоци

77.414

75.383

72.521

Бруто добивка / загуба

840

- 1.780

7.225

Јавно и меѓународно финансирање и инвестиции
Табела 6.10 јасно покажува дека јавното финансирање во шумарскиот сектор главно е ориентирано
кон инфраструктурата на патиштата и сечата (вклучувајќо ги и шумарството), со силно влијание
врз приватните шуми и ловот. Споменатите финансии / субвенции се дел од годишниот процес
на финансирање преку таканаречениот "шумски фонд" и преку финансиски извори за заштита и
унапредување на шумите.
Табела 6.10 Јавни и меѓународни инвестиции / финансирање (Извор: Податоци за Дирекцијата за шуми, 2015)

Јавно финансирање (на пр. Субвенции) и $ 000 - 2015.
Инфраструктура за сеча

1.818

Патна инфраструктура

1.820

Човечки ресурси и квалификации

522

Субвенции за приватни шуми

1.021

Лов

971

Следење на шумите

129

Други аутсорсинг услуги

308

Меѓународно финансирање (во шумарските проекти)
Придонес за одржливо управување со шумите до ниска
емисија и еластичен развој

3.500

Имплементација на иновативно планирање на планирање на
шумите во Србија

500

Шумски производи и услуги
Количината и вредноста на главната пазарна стока, вклучувајќи ја и НДШП, претставуваат значителен
приход за луѓето во руралните средини. Главната вредност на пазарот на шумските екосистем
услуги, како и зачувување на биолошката разновидност, рекреативни функции, заштитни функции,
и историски вредности, не може да се вреднуваат одделно, заради одредени форми на пресметка,
но таа е прикажана како други приходи во финансиски биланси на шумските претпријатија. Општо
земено, во Србија, плаќањата за екосистемските услуги (PES) не се вреднуваат и не се дел од
пресметката за придобивките од шумите.
Врз основа на податоците за различни не-шумски стоки и производи, кои се користат во Србија,
најпривлечните се дивечот и производите од истиот (трофеи, месо, други производи од животинско
потекло и лов на дивеч) и се во вредност од повеќе од 18 милиони американски долари за 2010 година.
Покрај тоа, печурките, шумските плодови, лековити билки и други растителни како и новогодишни
елки придонесуваат за вкупни приходи со речиси 15 милиони американски и 1 милион американски
долари, соодветно. Конечно, дури и шумскиот мед генерира приход од 15.000 американски долари.
20

Другите приходи се однесуваат на изнајмување на канцеларии, лов, НШДП, проекти и субвенции (делумно).
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Придонесот на шумарскиот сектор во БДП
Според Републичкиот Заводот за статистика, директниот економски придонес на шумарството
во БДП во 2015 година е 0,24%, и со вклучување на дрвната индустрија, оваа бројка се зголеми
на 2,6%. А повеќе реална оценка, со оглед на значајниот износ на нерегистрираното (понекогаш
нелегално) производство, како и стимулативни мерки, во смисла на потиснати цени се применуваат
на продажбата на дрво за суровини за дрвната индустрија, може да се постави придонесот на
шумарството на околу 1,0%. Сепак, оваа проценка не ја зема во предвид клучната улога на шумите
и конзервацијата на почвата, снабдување со вода, врзување на јаглерод диоксидот, живеалиштата
на дивиот свет и одржување на извонреден биодиверзитетот во земјата, ниту блиските односи на
шумарството со другите сектори како што се земјоделството и туризмот.
Табела 6.11 Бруто домашен производ по производен метод за периодот 2000 - 2015 година (Извор: Стопанската комора на Србија 2015
година српскиот завод за статистика, 2015 година; ЈП Србијашуми и Војводинашуми податоци, 2015 година)

Бруто додадена вредност
БДП во земјата Специфична на шумарството, сеча и
Година
земја [милиони €]
активности поврзани со
услуги [милиони €]

Бруто додадена вредност
на шумарството, сеча и
активности поврзани со
услуги [%]

2000

27.356,8

54,7

0,20

2001

13.805,5

24,8

0,18

2002

17.100,5

32,5

0,19

2003

18.738,0

39,3

0,21

2004

19.966,6

39,9

0,20

2005

21.103,3

44,3

0,21

2006

24.434,6

61,1

0,25

2007

29.451,6

82,5

0,28

2008

33.704,5

103,3

0,31

2009

30.654,7

84,4

0,27

2010

29.766,3

83,5

0,28

2011

33.423,8

94,3

0,28

2012

31.683,1

88,0

0,28

2013

34.262,9

78,3

0,23

2014

33.318,6

73,6

0,22

2015

33.491,0

79,7

0,24

Трговски биланс
Трговскиот биланс во шумарскиот сектор јасно покажува дека само во последните две години
(2014 и 2015 година) извозот го надмина увозот, што не е предизвикано од зголемен извоз, туку со
намален увоз за речиси двојно (Табела 6.12).
Табела 6.12 Трговско салдо во шумските производи (вредност од милион американски долари) (Извор: Српска стопанска комора,
2015 година.

Година

Извоз

Увоз

Вкупно

пилани

Финални

Панели

Шумарство

Вкупно

пилани

Финални

Панели

Шумарство

1990

242

79

100

53

10

155

9

16

103

27

1991

171

59

74

28

10

161

11

17

106

27

1996

108

45

46

11

6

259

62

29

147

21

1997

138

63

51

15

9

278

89

23

152

14

1998

132

67

41

15

9

251

72

17

148

14

1999

101

49

36

12

4

175

50

13

101

11

2000

141

57

39

41

4

182

54

12

100

16
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2001

120

37

40

38

5

195

51

19

117

8

2002

142

38

46

50

8

271

74

29

155

13

2003

174

42

71

51

10

386

103

46

222

15

2004

256

64

101

80

11

587

147

100

317

23

2005

271

53

108

98

12

601

155

93

341

12

2006

378

61

167

135

15

733

186

116

402

29

2007

570

91

271

190

18

1.009

245

180

548

36

2008

630

87

304

221

18

1.178

295

227

620

36

2009

534

57

252

214

11

915

191

171

524

29

2010

589

68

281

226

14

908

174

157

527

50

2014

596

76

300

201

19

406

60

144

150

52

2015

594

70

342

161

21

368

48

141

129

50

Постои голем потенцијал за проширување на опсегот на активности за преработка на дрво и
индустријата за мебел се должи на фактот дека во структурата на извозот доминираат производи
со ниска додадена вредност, додека учеството на производи со висока додадена вредност од само
26%. Вредноста на извозот по работник изнесува 19.000 американски долари, што е неколку пати
пониско отколку во развиените земји на Европската унија. Затоа, потребно е да се зголеми степенот
на финализација на суровините, која ќе биде многу стимулирање за целата област на шумарството.
Нелегална сеча
Во Србија, со векови, незаконски се сечат шумите. Причините за ова може да се најдат во општата
ориентација на дрвото и шумите како повеќе достапни ресурси, кој сега станува "општествен
проблем" или "прашањето за социјални категории". Злосторствата во шумите често се потценуваат
во правниот систем и не се сметаат за иста категорија како и другите прекршувања на законот. Тоа
се случува главно во ретко населени рурални области, и често судиите и обвинителите не преземаат
соодветни мерки за да се обезбеди правна заштита на шумите во помалку развиените региони, во
смисла на овие "активности" како еден вид на "придонес за рурален развој" заради посиромашната
популација. Покрај тоа, казните за нелегални активности во шумарскиот сектор се многу лесни и
многу често регистрирани случаи се одбиваат кога ќе дојдат на суд.
Информациите за нелегални активности се состојат од два извори на податоци: официјална
статистика и внатрешните податоци на Управата за шуми, кои не се совпаѓаат. Сепак, податоците
на Управата за шума покажуваат 5,5 пати поголем износ на сеча годишно. Несогласувањето беше
главно во однос на огревно дрво, каде што има значителен износ на крајната дестинација во "сивата
зона на пазарот" и е надвор од законската „надлежност“. Покрај овие бројки, одржливоста се уште
не е загрозена, но следниот тренд е загриженост.

B6.2.4. Заштита на шумите и подобрување на екосистемските услуги
Шумите играат важна улога во справувањето со предизвиците за постигнување на целта на
самоодржлива економија и реинтеграција во заедницата на нации. Тие се ресурс за економски
и социјален развој. Нивната улога во заштитата на почвата, водата, диви животни и растенија
и животински генетски ресурси и разновидност е од витално значење, и таа е добро разбрана.
Повеќето улоги на шумите покриваат широк спектар на заштита на животната средина и
рационално користење на шумски производи и се од суштинско значење за благосостојбата на
луѓето. Тие влијаат и се под влијание од страна на развојните програми, како што се вработување
и генерирање приходи, намалување на сиромаштијата, обезбедување на енергија за домашна и
индустриска употреба, набавка на основни шумски производи и намалување на приходите и
зголемување на девизите. Покрај тоа, тие влијаат и се под влијание на прашањата за конзервација
како што се земјоделското производство, одржување на биолошката разновидност и намалување
на емисиите на стакленички гасови и климатските промени. Шумските производи како што се месо,
еленски рогови, крзно, шумско семе, овошје, бобинки, печурки за јадење, мед, плута, смола, мов за
фармацевтската индустрија и билки треба да се смета како важен ресурс од економска важност,
особено во руралните области.
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Здравје на шумите и шумски штети
Во текот на изминатите неколку години, штетата од шумски пожари и болести варира од година
во година. Во 2012 година беа забележани околу 400 пожари, штетата околу 13.000 хектари
шума; додека во 2013 година околу 1.500 ха беа оштетени од пожари. Инсектите и болестите се
разликуваат од година во година. Штетата од поголемите инсекти се случува во 2014 година и 2015
година, а погодени се околу 340.000 хектари и повеќе од 50.000 m3 шума. Наводната заштита од
инсекти и болести не била ефикасна. Покрај тоа, големи природни катастрофи во 2014 година (лед)
ја погодија шумата, во источниот дел на Србија и предизвикаа штета од 1,6 милиони m3 во шумската
површина од 43.000 hа. Сепак, со оглед на моменталните тешки економски услови, контролата од
штетници, заштита на шумите од пожари и други аспекти на борбата, веројатно ќе ја изгубат својата
ефикасност.
Табела 6.13 Шумска штета во Србија во последните пет години (Извор: * Податоци за Дирекцијата за шуми, 2015, Српски завод за
статистика, 2014)

Видови шумски штети

2011

2012

2013

2014

2015

Вкупно за
периодот
2011-2015

1.000m3
Предизвикани од човек

24,644

27,199

17,601

26,086

22,892

118,422

Штета од инсекти

3,281

2,583

13,056

29,861

32,680

81,461

Природни катастрофи

8,141

18,619

29,960

1.607,981*

116,431

1,781,132

Штети од болести

3,358

5,765

17,556

14,769

13,218

54,666

Оштетувања од шумски пожари

24,570

63,118

7,343

10,256

5,059

110,346

Други21

3,641

0,391

0,258

0,438

1,501

6,229

Зачувување и управување со биодиверзитетот
Врз основа на податоците од Службата за заштита на природата, 575.310 хектари земјиште (6,5%
од вкупната површина) е класифицирано како заштитено подрачје во Србија; Дополнително, 53.804
hа (0,61%) се класифицирани како заштитени подрачја во однос на UNESCO MAB и 63.919 hа
(0,72%) се под заштита поради Рамсарската конвенција. Голем дел од овие области се состојат од
шуми и шумски локалитети кои влијаат врз специфичните практики на шумско лекување што се
применуваат во заштитеното подрачје, заедно со придружното намалување на интензитетот на
жетвата на многу пониско ниво надвор од заштитените подрачја.
Заштитените подрачја опфаќаат национални паркови, паркови на природата, природни резервати
и посебни природни резервати, природни споменици и заштитени живеалишта.
Во насока на имплементација на законодавството на ЕУ за заштита на природата (Натура 2000), во
тек се активности кои се дел од IPA (Инструмент за претпристапна помош) проект. Првите резултати
се очекуваат во 2017 година.
Главните предизвици во заштитените подрачја и зачувување на биолошката разновидност се
утврдување на фактите, дека во руралните области заради силна депопулација некако напорите
за воспоставување на заштитени подрачја и смисла на обезбедување на одржлив пристап во
еколошки, економски и социјален контекст се задушени. Покрај тоа, интензивната урбанизација на
заштитените подрачја во близина на градовите почнува да им се заканува на заштитените подрачја
во близина на градовите. Очигледно е дека зголемувањето на заштитени подрачја во Србија ќе
биде особено во шумските области, кои можат да бидат во едната рака предност, но, исто така и
проблем.
Сертификација на Шумите
Шемата за Сертификација на Советот за управување со Шумите почна да се спроведува во
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Србија во 2006 и 2007 година (40.000 ха), а во следниот петгодишен период достигна 1.018.822
хектари сертифицирани шуми во државна сопственост во 2011 година. Приватните шуми и шумите
во националните паркови не се вклучени во шемите за сертификација. Досега, другите области за
сертификација во Србија не се достапни.

B6.2.5. Институционално воспоставување на шумскиот сектор, правно
управување и управување со политики
Шумарскиот сектор во Србија е организиран на три нивоа: на ниво на државата, се одговорни
Министерството за земјоделство и животна средина / управување со шуми. На провинциско ниво во
Војводина, ова е под надлежност на Покраинскиот Секретаријат за земјоделство, водостопанство
и шумарство. На регионално и локално ниво (оперативно ниво) одговорни јавни претпријатија за
стопанисување со шуми се "Србијашуми" и "Војводинашуми".
Главните задачи и одговорности на национално и провинциско ниво се регулирани со Законот за
министерствата, како и секторските закони (види правна рамка за политиката на шума, подолу),
заедно со актите на Собранието и Покраинската Влада. Во однос на стратешки документи, главниот
документ е Стратегијата за развој на шумите за Република Србија, додека Националната програма
за шумарство е во фаза на подготовка.
Организација на шумскиот сектор
Главното институционално тело одговорно за шумска политика и правни и административни работи
е Управата за шуми, во рамките на Министерството за земјоделство и заштита на животната
средина. Оперативни и теренски активности се опфатени со активностите на јавните претпријатија
"Србијашуми" и "Војводинашуми", додека раководството на националните паркови е одговорност
на петте национални паркови (Копаоник, Тара, Фрушка Гора, Ѓердап и Шар планина). Националната
програма за шумарство е во подготвителна фаза и се очекува да биде оперативна до 2017.
Правна рамка за шумска политика
Политичките инструменти како што се законодавството и организациите се дизајнирани да помогнат
да се постигнат целите на политиката. Важни закони и прописи за шуми и други закони поврзани со
шумите во Србија вклучуваат:
•
•
•
•
•
•
•
•

Закон за шуми („Службен весник на РС", бр: 30/10, 93/12, 89/15).
Закон за шумски репродуктивен материјал („Службен весник на РС" бр. 135/04, 8/05, 41/09).
Закон за заштита на природата („Службен весник на РС“, бр: 36/09).
Закон за национални паркови („Службен весник на РС", бр. 84/15).
Стратегија за развој на шумарството на Република Србија („Службен весник на РС“, бр: 59/06).
Национална стратегија за вклучување на Република Србија во Механизмот за чист развој
од Протоколот од Кјото за секторите за управување со отпад, земјоделство и шумарство
(„Службен весник на РС“, бр: 8/10).
Стратегија за биолошка разновидност на Република Србија за периодот 2011-2018 година
(„Службен весник на Република Србија“, бр: 13/11).
Национална стратегија за одржлива употреба на природните ресурси и стоки („Службен
весник на РС“, бр: 33/12).

Законот за шумите ги утврдува начинот и условите за заштита, користење, напредок и управување
со шуми и шумско земјиште и други потенцијали на шумите (што е за управување во рамката на
овој закон). Делови од овој закон се: (I) Општи одредби, (II) Шумско управување, (III) Планирање,
(IV) Стопанисување со шуми, (V) Попис на шумите и информативен систем и шумарството, (VI)
Организација на управување со шумите, (VII ) финансирање, (VIII) Вредност на шумите, (IX) Комората
на шумарски инженери, (X) Шумарски работи, (XI) Работи за имоти, (XII) Супервизија (XIII) Казнени
одредби, (XIV) Преодни и завршни одредби, и (X) Листа на шуми и шумско земјиште.
21

Кражба на шумски асортименти, нелегални штетници, нелегално зафаќање на земјиште, еколошко труење и друга штета.
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Имплементација и усогласување на правото на ЕУ
Дирекцијата за шуми е надлежен орган во Србија за имплементација и транспонирање на правната
рамка на ЕУ (acquis communautaire) во шумарскиот сектор. Главната пречка и можен проблем е
ниското ниво на меѓусекторска комуникација и размена на информации / податоци. Дополнително,
административниот дел на шумарскиот сектор претрпува проблеми поради недостаток од кадар.
Сепак, Дирекцијата за шуми е одговорна за донесувањето и спроведувањето на EUTR и FLEGT, како
и регулатива за шумски репродуктивен материјал, додека фитосанитарни мерки се во надлежност
на Дирекцијата за заштита на растенија, и Натура 2000 ќе биде во надлежност на секторот на
животната средина.

B6.2.6. База на знаење за шуми
Состојба на шумските инвентари
Последниот Национален Инвентар за Шуми беше направен во 2008 (2006 - 2008), и подготовката за
следниот е во тек. Поради Глобалниот фонд за животна средина на проектот (GEF), а со поддршка
на FAO (Придонес на одржливо стопанисување со шумите со ниска емисија и отпорен развој), работа
на терен за следниот Шумски инвентар треба најверојатно да започне во 2017 година.
Образовен систем & шуми
Шумарскиот факултет на Универзитетот во Белград обезбедува образование за шумарството на
професионално ниво. На факултетот има четири годишни курсеви кои може да се следат, како
и постдипломски курсеви за магистерски и докторски студии. Постојат четири различни насоки
понудени: (а) Шумарство, (б) Архитектонски и хортикултура, (в) технологија, управување и дизајн
на мебел и дрвени производи, и (г) Еколошки Инженеринг за заштита на почвата и водните ресурси.
Постојат три шумарски училишта (Краљево, Сремска Митровица, и Сурдулица), нудејќи четиригодишен курс на ниво на средно училиште, за производство на техничари со средно образование.
Исто така, дополнителна петтата година е предвидено за специјализација во различни области, на
пример, лов. Училиштата исто така, обезбедуваат образование со три години да се стане шумски
стражар и ловочувар.
Постојат два истражувачки институти: Институт за шумарство во Белград и Институтот за Низинско
шумарство и животна средина во Нови Сад.

B6.3. Проценка на секторот за вода
B6.3.1. Водни ресурси и политика во земјата
Достапноста на водните ресурси во Србија е тесно поврзана со климатските услови, особено
врнежите и температурата. За жал, и поради овие аспекти, Србија не е во толку пријатна положба,
бидејќи поголемиот дел од Србија е во обично умерена климатска зона. Иако врнежите од 734
милиметри се значителни (особено за земјоделското производство), клучен проблем е нееднаков
годишен распоред на дождови (Дирекција за вода, 2016). територијата на Србија има просечен
проток на 508,8 m3 / s, за 16x109 m3 годишно, што е просечна специфичната стапка на брзина од
околу 5,7 l / s • km2 (Ристиќ et al, 2011). Затоа, врз основа на годишната дистрибуција на површинска
вода од 1500 m3 по глава на жител, Србија е еден од посиромашните региони на Европа во однос
на достапноста на изворите на вода. Низинските области кои се најнаселените и каде земјишните
ресурси се најбогати (северна и централна Србија) се најсиромашните во однос на родот вода
(специјални капка 2-4 l / s • km2), што претставува посебен предизвик за снабдувањето со вода.

251

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

Значителен дел од системот за водоснабдување во Србија се базира на употребата на вода од
површинските акумулации. Комуналното водоснабдување, базирано на употребата на домашните
извори од подземните и површинските води, при недостаток е решено со користење на вода од
регионалниот систем. Овој концепт на вода се базира на употреба на акумулацијаи за површински
води во областа на заштита на изворите на вода (2 акумулации во изградба и 33 планирани
акумулации до 2021 година) (Дирекција за Вода, 2016)
Проблемот на заштита од поплави е секогаш актуелна, дури и во Србија, поради честата појава
на екстремни нивоа на водата во многу делови на хидролошкиот систем. Катастрофални
поплави се случија во мај 2014 година, како резултат на екстремно хидро-метеоролошки услови и
предизвикување штета на објекти за заштита од поплави што доведе до многу големи загуби.
Во зависност од хидролошко-хидрауличните и морфолошките карактеристики и режимот на
седименти во водотеците, како и целта и употребата на водени патишта и крајбрежни области во
Србија за извршување на различни цели и задачи, се јавуваат потребни мерки. Преовладувачките
заштитни мерки се класични мерки за инвестирање кои ја гарантираат безбедноста на градежните
работи - овие мерки се дефинирани како прекумерни. Други комплексни мерки се "не-инвестициони
мерки" (административни, регулаторни и институционални мерки), кои досега биле помалку
застапени, но постепено се повеќе и повеќе се воведуваат во пријавата.
'Рбетот на постоечките системи за заштита од поплави чинат го "пасивните мерки" („линиската"
заштита, на пример, заштитни насипи), додека "активните мерки" (зголемување на пропусната
моќ на капацитетот на водотеците, задржување на дел од поплавите во резервираните области,
насочување на дел од поплава, итн.) се помалку застапени (Ristić et al., 2012, Дирекција за вода,
2016).
Стратешкото управување со таков комплексен и кревок природен ресурс, како што е водата, бара
примена на строги и јасни законски прописи и политики. Основен правен документ во областа
на управувањето со водите е Законот за води („Службен весник на Република Србија" бр. 93/12).
Овој закон го нагласува правниот статус на водите, оперативните и организациските нивоа на
управување и методолошките форми на финансирање. Со овој закон се дефинира појавата на
други регулаторни тела кои се однесуваат на други водни сектори како што се Стратегијата за
водостопанство на Република Србија, на Законот за итни ситуации и елементи на методологијата
за одбрана од поројни поплави на управување со водите.

B6.3.2. Управување со речен слив
Главните принципи на управување со речен слив (профил на површински водни токови и
управувањето со нивните сливни подрачја) се врз основа на Законот за води („Службен весник на
РС“ бр 30 од број 93 во 2010 година, и од 2012 година), како и релевантните подзаконски акти.
Претходниот Закон за води („Службен весник на РС“ бр 46 од 1991 година) вклучува стратешки и
плански документ со наслов "Основи на управувањето со водите, што претставува долгорочен план
за одржување и развој на режимот на водите на територијата на Република Србија во една или
повеќе области. Новиот Закон за води предвидува развој на стратегијата за управување со водите
на територијата на Република Србија, која во моментов е во административна фаза на усвојување
во Националното собрание на Србија.
Применувањето на принципи и мерки, кои се дефинирани во Стратегијата, обезбедува континуитет
во функционирањето на долгорочното планирање на секторот за вода врз основа на одржлив развој.
Овие мерки предвидуваат активности во неговите основни области (на развојот и користењето
на водите, заштита на водите од загадување и регулација на водотеците и заштита од штетните
ефекти на вода), како и институции и други неопходни задачи и активности за работењето и развојот
(финансирање, следење, итн.). Стратегијата беше усвоена во период од најмалку десет години.
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Водни ресурси
Водните ресурси се основен елемент на виталноста на инфраструктурните системи кои влијаат
на просперитетот на општеството. Според статистичките годишни извештаи, апсорпцијата на
слатководните води и користењето на водата во Србија варираат во текот на набљудуваните
години (Табела 6.14). Особено значајна е 2013 година, кога апстракцијата на површинските води
беше најголема, но апстракцијата на подземните води меѓу најниските.
Табела 6.14 Апстракција на слатководни води и користење на вода, во милион m3 (Извори: Статистички годишници на Србија за 2011,
2012, 2013 и 2014 година)

2011

2012

2013

2014

Зафатена слатка површинска вода

3731

3.411

3.715

2.924

Зафатена свежа подземна вода

502

507

478

459

Вкупно свежа вода зафатена

4.012

3.680

3.982

3.166

Вкупно употребена вода

8.245

7.598

8.175

6.549

Речни сливови и топографија
Реките во Србија припаѓаат на територијата на три големи корисници: Црното Море (Дунавскиот
слив), на Јадранското Море, реките Дрим и Плавска и Егејското Море (Пчиња, Драгошницa и
Лепенец). Дунавскиот басен од 8.170 km2 и просечниот проток на сливот во Црното Море од 6.500
m3/s е втора по големина река во Европа. Дунав доаѓа од Унгарија во Србија и има неколку главни
притоки: Драва, Тиса, Сава и Велика Морава. Најголемата притока на левата страна на Дунав е Тиса
(1.572 km2); влегува на територијата на Србија од Унгарија и формира огромна алувијална рамнина
на сливот на Дунав. Десната притока на Дунав, Сава, е најголемата река што се влева во Дунав
на територијата на Србија. Подрачјето на неговиот слив е 96,400 km2 и има должина од 206 km на
територијата на Србија, каде што се формира и голема алувијална рамнина. Овој дел од сливот на
Дунав во Србија претставува значајно низинско континетално подрачје во Панонската низина со
помалку планински изолирани острови (Фрушка Гора, на планините Вршац, Цер, Авала). Притоката
на десната страна на реката Дунав - Велика Морава (37.400 km2) е формирана со спојување на
Јужна Морава (15.400 km2) и Западна Морава (15.680 km2). Сливот на Реката Велика Морава се
карактеризира со сложени геоморфолошки карактеристики, со Динарските планини на запад и
планините Карпати-Балкански кон исток, додека во централниот дел на сливот е доминирана од
страна на Српско-Македонскиот планински венец. Белиот Дрим (4.732 km2) и Плавска Река (272
km2) пловат во правец на Јадранското Море. Од сливот на Егејското Море, најважна река е Лепенец,
лева притока на реката Вардар, кој се издига на северните падини на Шар Планина. Површината на
овој речен слив на територијата на Србија е околу 650 km2.
План за управување со речни сливови и имплементација
Согласно Законот за води 2016 (финална верзија: „Службен весник“ 93/12), подготвена е
Стратегијата за управување со водите во Република Србија и во моментот е во фаза на донесување.
Еден од структурните елементи на стратегијата се смета проценката на моменталната состојба
на управувањето со водите, како и целите и насоките за управување со водите. Стратегијата го
проектира развојот на управувањето со водите и обезбедува мерки за спроведување на поставените
цели на управувањето со водите за период од 20 години (до 2034 година). Во овој период, значително
подобрување во секторот за вода е во согласност со социјалните и економските можности.
Стратегијата нагласува дека нејзината главна цел е да ги достигне стандардите на ЕУ во областа
на водата, но исто така забележува дека период од 20 години не е доволно време за постигнување
на сите стандарди кои важат за земјите-членки на ЕУ. Највисоко ниво на усогласеност се очекува
во делот на водни активности поврзани со употребата на вода за исхрана на луѓето: донесувањето
на пропишаните стандарди во делот кој се однесува на заштитата на водата бара период подолг од
дваесет години.
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B6.3.3. Управување со поплави
Планински ризици поврзана со вода (порои, лизгање на земјиштето)
Во Србија, поројните поплави се најчестата појава во областа на природните ризици. Дистрибуцијата
на поројните текови со различни нивоа на деструктивност обично се случува во јужниот дел на
реките Сава и Дунав, но, исто така, неколку од нив се случуват во Војводина (Фрушка Гора, Вршац,
Тилетски брег). Ерозивни процеси, како еден од факторите на поројните поплави, влијаат на 75%
од територијата на Србија со просечно годишно производство на еродиран материјал од 30 милиони
m3, од кои околу 8 милиони m3 достигнуваат во коритата на реките и потоците (WBIF, 2015) .
Од 1950-тите до 1990-тите години, спроведени се бројни анти-ерозивни и поројни дела кои имале
многу значајни директни и индиректни ефекти. Покрај тоа, анти-ерозивните и поројните активност
значително го намалија транспортот на седиментот во поголемиот дел од хидрографската мрежа на
подрачјето на Србија. Сепак, во текот на последните 20 години се забележува недостаток на работи
и превентивни мерки кои се однесуваат на концептот на интегриран развој на поројни басени, кој ги
вклучува техничките (изградба на бариери, регулатива, акумулации, езера задржување, крајбрежна
одбрана), биолошки (искористување на земјиштето на деградирани шуми) и административни мерки
(правила за развој и употреба на загрозено сливно подрачје).
Според последните истражувања, на 30% од територијата на Србија и се заканува лизгање на
земјиштето или некој вид на теренски одрони, што влијае на повеќе од 40.000 места (само на
територијата на Белград, општините евидентирале повеќе од 1.100 лизгања на земјиштето). Појавата
на лизгање на земјиштето беше особено интензивна по серијата поплави во 2012 и 2014 година.
Историја на поплави и последици
Меѓу природните опасности со сериозните ризици за луѓето и нивните активности, поројните
поплави претставуваат најчеста опасност во Србија. Во контекст на климатските промени во
последните десет години, Србија е изложена на повеќе поројни поплави, предизвикувајќи голема
штета и губење на човечки животи. Според релевантни документи (Ристич et al., 2012), Србија има
повеќе од 10.000 поројни поплави со катастрофални последици кои биле регистрирани. Меѓу нив,
вкупниот број на човечки жртви беше над 180 - просекот е скоро 4 жртви по наводните поројни
поплави. Подетален преглед е даден во Табела 6.15.
Табела 6.15 Големи поплави во периодот 2000 - 2015 година (Извори: Статистички годишници на Србија за периодот 2002 - 2014
година)

Датум

Погодени области, општини

Висина на штета

Јуни 2002

Јужните и централните делови на Србија:
Грделица, Равен и основите „Параќин, Крупаја,
Свилајнац, Деспотовац

252.000 хектари поплавени од
површинска вода,

Март–Јуни
2005

227 загрозени населби.

700.000 хектари поплавени
површински, подземни и поројни
води,

Ноември
2009

227 загрозени населби.

33.000 хектари поплавени,

Февруари
2010

56 загрозени населби.

1.306 домови беа уништени повеќе
од 3.150 луѓе погодени.

Септември
2014

Источна Србија, Општина Кладово, Мајданпек,
Неготин

Околу 7.000 луѓе се засегнати.

Мај
2014

западниот, југозападниот, централна и источна
Србија Сава, Тамнава, Колубара, Јадар, Западна
Морава, Велика Морава, Млава и Пеќ, мерната
станица Бели Брод, на притока на реката
Колубара - Обреновац

1.525 милиони загуба, која изнесува
околу 3% од БДП -9.100 km2 и 38
општини беа погодени, 1,6 милиони
погодени, 51 животи изгубени.
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План за управување со ризици од поплави
Поради актуелната легислатива за вода и како дел од планските документи кои се бараат, следните
планови се создадени во Србија: планови за управување со ризикот од поплави, општ и оперативен
план за заштита од поплави, планови за уредување на заштитата на водите (план за заштита и за
следење на загадувањето на водата). Овие планови обезбедуваат систем на мерки и активности
за заштита од поплави, заштита од ерозија и порои и отстранување на последиците од таквите
ефекти врз водите (WBIF, 2015). Прелиминарната проценка на ризикот од поплави е подготвена за
целата територија на Република Србија и содржи:
1. Карти на подрачјата на речниот слив во соодветен размер, со задебелени граници на подбасени, топографија и користење на земјиштето.
2. опис на историјата на поплавите кои имале значајни штетни последици врз здравјето на
луѓето, животната средина, културното наследство и економската активност и можноста за
појава на слични настани во иднина, што би можеле да имаат слични последици.
3. оцена на потенцијалните штетни последици за идните поплави по здравјето на луѓето,
животната средина, културното наследство и економската активност, имајќи ги предвид
топографските, хидролошки и геоморфолошки карактеристики и позицијата на водотеци,
вклучувајќи поплави, ефектот врз постојните објекти за заштита од поплави, позицијата на
населените места и индустриските зони, плановите за долгорочен развој и влијанието на
климатските промени врз појавата на поплави.
Планот за управување со ризикот од поплави за целата територија на Србија беше создаден од
страна на надлежното министерство, додека планови со подетална информативна и просторна
резолуција (сливни подрачја – за вкупно 7 вода области) се направени од различни водостопанствени
Компании: СМК „Води Војводина“ за речните области во Бачка, Банат и Срем, СМК „Белградски
води“ за подрачјето на речниот слив на Општина Белград и СМК „Србија води“ за речните области
кои се во пониските делови на Дунав, Сава и Морава. Области и објекти заштитени помеѓу 2011 и
2014 година од поплави се прикажани во Табела 6.16.
Табела 6.16 Заштитени подрачја (Извори: Статистички годишници на Србија за 2011, 2012, 2013 и 2014 година)

2011.

2012.

2013.

2014.

Вкупна површина заштитена од
поплави (илјади ха)

958

1.469

1.249

1.326

Користено земјоделско земјиште
(илјадници ха)

1.709

1.260

1.089

1.156

Населени места, број

644

716

603

833

Индустриски објекти, број

481

586

506

666

Железнички линии, патишта, (km)

5.871

3.122

2.857

4.749

Вкупна должина на насипи (km)

3.446

3.458

2.884

3.247

B6.3.4. Квалитет на вода
Класификација на еколошката состојба на водните тела
За целите на мерките за планирање, кои имаат крајна цел за зачувување или достигнување на
одреден статус на површинска вода, се воспоставени водни тела со цел јасно да се дефинираат
просторни елементи на површинските води кои имаат приближно униформни карактеристики.
Водни тела се формираат на сливовите на водотеците со површина од повеќе од 100km2 и на
сите поголеми меѓудржавни водни потоци, без оглед на површината на сливот (AEP, 2015a). Беа
идентификувани 499 водни тела, од кои 492 се лоцирани во сливот на Дунав. Од вкупниот број
површински водни тела, речиси 70% (342) се карактеризираат со природен водотек (главно реки), 16
се вештачки водни тела, додека останатите (28%), поради значителни хидроморфолошки промени,
се прелиминарно проценети како значително модифицирани водни тела. Бидејќи територијата на

255

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

Србија е релативно сиромашна во однос на природните езера, само 5 водни тела се дефинирани
како мирна вода (природни и вештачки езера). Хемискиот и физичкиот квалитет на воспоставените
водни тела е појдовна точка на повеќето плански документи. Одговорни институции за спроведување
на мониторинг на квалитетот на водата се Агенцијата за заштита на животната средина, тело во
рамките на Министерството и Републичката хидрометеоролошка служба на Србија (АЕП, 2015б).
Класификацијата на еколошкиот статус и еколошкиот потенцијал се определува врз основа на
следните параметри: биолошки, физичко-хемиски, хидроморфолошки и микробиолошки. Врз
основа на овие критериуми, водните тела се класифицирани во пет класи: (I) одлични (II) добри, (III)
умерени, (IV) лоши, и (V) многу лоши.
Карта на мониторинг мрежата
Регулативата („Службен весник на РС“, бр. 112/09) дефинира неколку показатели за квалитетот
на водата: показател за потрошувачка на кислород во површинските води, хранливи материи во
површинските и подземните води и индексот на сапробивност. Особено важен е српскиот индекс
за квалитет на водата (SWQI), кој всушност претставува сложен индикатор. SWQI се добива
со агрегирање на девет параметри на физичко-хемиските и микробиолошките параметри на
квалитетот на водата (AEP, 2015b).
Податоците за вода се дадени врз основа на дневниот мониторинг и нивото на водата на подземните
води врз основа на пет и десет дневни мерења за еден месец. Според прописите кои се однесуваат
на мрежата на метеоролошките и хидролошките станици, мерењето и собирањето на овие податоци
се врши преку Републичката хидрометеоролошка служба на Србија.
Површински води (еколошки и хемиски статус)
Систем за мониторинг на површинските води врши систематско следење со околу 140 станици
кои опфаќаат 103 од околу 500 водни тела пропишани со закон. Проценката на квалитетот на
површинските води беше извршена со преглед на просечната рамнотежа на нивниот квалитет и
забележани долгорочни трендови. Во текот на овие процеси, примарно внимание се посветува
на параметрите со индикатор за внесување на знаци за загадување во површинските води што
потекнуваат од различни групи загадувачи. Врз основа на достапни податоци, класификацијата е
направена за 103 водни тела кои имаат мрежа на станици за следење на квалитетот на површинските
води (AEP, 2015a, AEP, 2015b). Големите тела на водотеците, првенствено Дунав, Тиса, Сава и Дрина,
генерално ги задоволуваат критериумите за квалитетната класа, оценети како „(II) добри“. Влошена
состојба во однос на квалитетот на некои водни тела е регистрирана главно во помали потоци и
канали во Војводина, како и во близина на поголеми населени места.
Подземните води (хемиски и квантитативен статус)
Статусот на подземните води се одредува со квантитативниот статус и хемискиот статус. Добрата
квантитативна состојба на подземните води се постигнува кога просечната апстракција на
подземните води ги надминува постоечките подземни ресурси. Постои тренд на пад на нивото на
подземните води, како резултат на апстракција и не постои опасност за водните-екосистемите
зависни од површинските води. Карстовите области имаат посебно значење од аспект на квалитетот
на подземните води, а потоа на алувијалниот и првиот водоносен слој, кои се најмногу изложени
тела за антропогено влијание. Оценката за квалитетот на подземните ресурси е направена врз
основа на расположливите податоци од релевантните министерства, резултатите од нивното
следење, техничката документација и резултатите од спроведените активности и индивидуалните
истражувања.
Природниот квалитет на подземните води во Србија е сосема различен, што е резултат на различни
минеролошко-петрографски состав на геологијата, генезата на подземните води и водни површини,
возраст на вода, различниот интензитет на вода и се движи од исклучителен квалитет, кој не бара
третман во споредба со води кои бараат многу сложени процедури за климатизација пред да се
користат како вода за јавно снабдување. Исто така, анализата покажа дека 34 водни тела (23%)
се изложени на ризик или можеби се изложени на ризик, додека за 119 водни тела (околу 77%)
може да се смета дека не се, или, веројатно не се изложени на ризик (AEP, 2015 година; AEP, 2015b).
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Доминантни притисоци кои се смета дека предизвикуваат лоша хемиска состојба на водните тела
се земјоделските активности и нерегулирани канализациски мрежи на урбанизирани области, како
и друго негативно влијание што не треба да се игнорира, имено комунални и индустриски депонии
за отпад, кои може да предизвикаат загадување на подземните води локално.
Третман на отпадни води и повторна употреба
Нетретираните комунални и индустриски отпадни води се клучни извори на загадување на
површинските и подземните води во Република Србија. Во Србија, само 5-10% од отпадните води
се обработуваат, а повеќе од 50% од индустриските капацитети не ги прочистуваат отпадните води
поради недостаток на соодветна опрема. Особено проблематично е на територијата на Белград со
над два милиони жители, која се уште нема постројки за пречистување на комуналните отпадни
води кои се влеваат во реката Дунав (CEDF, 2015).
Само 20% од општините имаат капацитети за прочистување на комуналните отпадни води, додека
главните урбани центри (како што се Нови Сад и Ниш) сè уште немаат такви системи за третман
на отпадни води. Активностите на локалната самоуправа во однос на утврдувањето на составот и
количеството на отпадните води се исто така неповолни. Голем број јавни комунални претпријатија
не ја исполнуваат законската обврска во поглед на пријавување на нивните емисии. Извештајот за
отпадни води од 2012 година содржи само информации за 23 од 178 јавни комунални претпријатија
и нивното снабдување со вода и канализација, што е апсолутно незадоволително. Врз основа на
толку мал број пријавени извештаи, релевантен преглед на состојбата на комуналните отпадни
води не може да се даде (CEDF, 2015, AEP, 2015b). Количините на комунален отпад и отпадните води
во Република Србија досега главно се проценуваат, поради недостаток на веродостојни податоци.
Се на се, постои значително зголемување на релативната зголемување на испуштени води од
населени места и индустрија, кое не е проследено со количината на отпадните води кои, всушност,
се намалуваат со текот на годините (Табела 6.17).
Табела 6.17 Третман на отпадните води и повторна употреба во периодот 2011-2015 година (Извори: Статистички годишници на Србија
за 2011, 2012, 2013 и 2014 година)

2011

2012

2013

2014

Вкупно испуштена вода (мил m3)

3883

3479

3795

3059

- од населени места*

435

431

430

399

80

95

82

81

187

169

172

133

- од индустијата
Третирани отпадни води (мил m )
3

* Од населени места со и без јавна канализација.

B6.3.5. Побарувачка за вода
Водоснабдување
Ситуацијата во однос на водоснабдувањето е различна за секоја област, како во поглед на развојот
на инфраструктурата, така и на нивото на покриеност на населението, како и веродостојноста на
водоснабдувањето (време, количина и квалитет). Ова е резултат на различната густина, нивото
на економска активност и достапните извори на вода, загубите во системот и други фактори.
Според статистичките годишни книги, неодамнешните факти за снабдувањето со вода во Србија
се прикажани во Табела 6.18.
Процентот на населението поврзано со јавните системи за водоснабдување со текот на времето
расте. Во Србија во 2000 година, со исклучок на Косово* имаше околу 76%. Денес, тој достигнува
повеќе од 80%. Постои понатамошен тренд на зголемување на поврзаноста, последица на миграцијата
на луѓето од село во градот. Најголем процент на врски (над 90%) беше постигнат во Војводина и
Белград, каде и двете ја поддржуваат изградбата на инфраструктурата за водоснабдување во овие
и други области. Сепак, факт е дека во централна Србија има некои поголеми населби кои немаат
јавни системи за водоснабдување.
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Табела 6.18 Водоснабдување

Вкупно
(илјади m3)

До
домакинствата
(илјади m3)

До
индустијата
(илјади m3)

До други
потрошувачи
(илјади m3)

Вкупно
загуба на
вода,
(илјади m3)

Број на
домакинства
приклучени на
водоснабудање

4.012.220

319.882

348.0433

112.336

220.824

2.161.182

Недостаток на вода и суши
Во пресрет на климатските промени, Србија е загрозена од појавата на суви периоди во текот
на годината како што е забележано во поновата историја, што исто така може да се очекува и
во иднина. За намалување на негативните ефекти на сушата, особено оние кои влијаат на
земјоделското производство, управувањето со вода мора да се врши пред се врз основа на
континуирано истражување на промените во циклусот на врнежи и евапотранспирација со
користење на современи методи (сателитски снимки, сценарија на вегетацијата, развој на мерење
и предвидување и слично). Следниот чекор треба да биде дефинирање на барања за животната
средина и развивање на планови за управување со сушни периоди, ранливи басени како и јасно
дефинирани услови за прогласување на суши и недостиг на вода во системот на мерки за делување
преку активности за адаптација во новата ситуација.
Наводнување
Првите големи системи за наводнување беа изградени во 1930-тите години, а значаен развој на
наводнувањето беше создаден по Втората светска војна, односно по изградбата на каналот ДунавТиса-Дунав. Економските проблеми во последниве години, меѓу другото, предизвикаа стагнација во
областа на наводнувањето.
Територијата погодна за наводнување во Србија покрива површина од околу 1,9 милиони ха. Јавниот
хидросистем за наводнување е изграден на површина од околу 105.500 hа, што е помалку од 6%
од земјиштето кое има поволни карактеристики за наводнување. Сепак, поради несоодветното
одржување и запоставување од сопствениците и корисниците, овие системи служат само на многу
помала површина. Се проценува дека наводнувањето опфаќа помалку од 42.000 hа со вкупна
потрошувачка на вода од 61x106 m3.
Најголемите системи се наоѓаат на територијата на Војводина, регион со високо квалитетно
земјоделско земјиште и значајни транзитни води (Дунав, Сава и Тиса).

B6.3.6. Институционална поставеност на секторот за вода, правно и
политичко управување
Организација на секторот за вода
Управувањето со води во Србија (види слика 6.1) е во надлежност на Министерството за заштита
на водите во рамките на Дирекцијата на Републиката за водостопанство на Министерството за
земјоделство и заштита на животната средина (Сл., 2005) Министерството за земјоделство и
заштита на животната средина и нејзинито оперативно тело, Дирекцијата за води, се одговорни
за развој на законодавството, политиките за управување со водите и стратегија, подготовка на
планови за управување со ризикот, акциони планови и координација со засегнатите актери.
Оперативната организација е поделена во три основни територијални сегменти: Јавното претпријатие
за водостопанство (PWRME) „Србијаводи“ (основано во 1996), кое е одговорна за подрачјето на
Србија без автономната покраина (АП) Војводина и административна област на Белград, PWRME
„Војводинаводи“ (основано во 2002) е одговорно за областа на АП Војводина и PWRME „Белградводи“
(основано во 2008 година) е одговорно за административна област на Белград. PWRME се одговорни
за управување со водите, изградба, одржување и управување со објекти за заштита од поплави,
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ерозија и контрола на поплави и развој на технички документи и проекти. Тие се исто така одговорни
за опасност од поплави и картирање на ризикот, и за управување со поплави и мраз, одбрана во
координација со Републичката управата за хидрометеоролошки работи, општините, сопствениците
на земјиштето, итн. PWRME „Србијаводи“ ги реализира своите активности преку Центарот за
управување со водните ресурси (WRMC) „Дунав-Сава“ со седиште во Белград, а WRMC „Морава“,
со седиште во Ниш, кое ги врши своите активности преку локалните претпријатија за управување
со водните ресурси. PWRME „Војводинаводи“ нема помали организациони единици и нејзините
активности се вршат директно преку локалните претпријатија за управување со водните ресурси.

Слика 6.1 Институционална рамка за управување со водите

Во прилог на она што беше кажано претходно, следниве органи се одговорни во врска со управувањето
со поплави: Републичката управата за хидрометеоролошки работи, Сектор за управување со
вонредни состојби (Сектор за заштита и спасување и секторот за цивилна заштита), како и локалните
власти. Канцеларијата за помош за погодените области и рехабилитација (FAAARO), исто така е
задолжена со прашања за превенција поврзани со поплави. Јавните водоводи мора да обезбедат
персонал, опрема и да обезбедат технички услови за одбранбени активности. Српската агенција за
заштита на животната средина (SEPA) подготвува извештаи и ја оценува состојбата со квалитетот
на водата во согласност со националните регулативи и регулативите на ЕУ. SEPA воспоставува и
одржува база на податоци за квалитетот на водата и плановите и воспоставува и одржува мрежа
на мониторинг станици за квалитет на водата. Меѓународната комисија за басени на реката Сава
управува со проекти поврзани со Сава и објектите за комуникација меѓу земјите од Савскиот басен.
Србија е полноправна членка на слична меѓународна соработка во Сливот на реката Дунав, под
покровителство на Меѓународната комисија за заштита на реката Дунав (ICPDR) која таргетира
меѓугранично управување со водите во сливот на реката Дунав. Приоритетите на иницијативата
вклучуваат подобрување на системот за итни случаи на животната средина и предупредување,
за прогнозирање на поплави, следење на информативниот систем на мрежата, како и одржливо
спречување на поплави, и управување со ризици.
Правна рамка
Основниот правен документ во областа на управувањето со водите е Законот за водите („Службен
весник на РС“, бр. 93/12), каде се уредува „правниот статус на водата, интегрираното управување
со водите, управување со водните капацитети и земјиште, извори и методи за финансирање на
водни активности, како и други прашања од значење за управувањето со водите“. Во прилог на
Законот за води, други закони поврзани со секторот за вода се: Законот за вонредни ситуации
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(Слика „Службен весник на РС“, бр 93/12.), Законот за заштита на животната средина („Службен
весник на РС“ 14/2016) и Законот за метеоролошки и хидролошки активности („Службен весник на
РС“ бр. 88/2010).
Потребните предуслови за спроведување на Законот за вода се усвојувањето на подзаконските
акти, земајќи ги предвид релевантните директиви на ЕУ. Според Законот за води, 30 подзаконски
акти беа донесени, од кои 13 правилници, 8 регулативи, неколку одлуки и прописи, како и
Оперативниот план за поплави и контрола за тековната година. Правните акти од особено значење
се: Регулативата за годишната програма за мониторинг на состојбата на водата, и Правилникот за
програмата за управување со води, кои се носат секоја година, а следните правилници: Правилник
за утврдување на методологијата за подготовка од прелиминарната проценка на ризикот од
поплави; Правилник за содржината и пријавата за издавање на акти за вода и содржини во врска
со постапката за издавање на водите; Уредба за состојбата и критериумите за распределба на
средствата и начинот на распределба на средства со цел финансирање на активности од општ
интерес во управувањето со водите.
Стратешките, планираните и нормативните активности кои се основа за управување со водите на
територијата на Република Србија се дефинирани со Законот за вода. Националната стратегија
за одржлив развој (2009-2017), Просторниот план на Република Србија (2010-2020), Националната
еколошка Програмата за заштита (2010 - 2019), Водостопанска основа за Србија (2002 - 2012), и на
Националната стратегија за одржлива употреба со природни ресурси (2012-2022).
Имплементација и усогласување на правото на ЕУ
Националната стратегија за апроксимација во животната средина - НСАЖС (бр 80/2011 „Службен
весник на РС“), Стратегија за апроксимација и Секторот вода, додаток на сектор за НСАЖС
(април 2012 година) и Националната програма за усвојување на правото на ЕУ (НПАА Канцеларија
за европска интеграција, јули 2014 година) исто така ги транспонираа барањата на Рамковната
директива за води и Директивата за поплави. Националната стратегија за управување со водите го
адресира управувањето со поплавите во одделни релевантни поглавја; сепак, нејзиниот развој се
уште е во тек.
Иако во моментов се во сила неколку закони за вода, транспонирањето на законодавството на
ЕУ не е целосно постигнато. Релевантни закони во целосна согласност со Рамковната директива
за вода и Директивата за поплави се во процес на подготовка и усогласување. Усвојувањето на
Националната стратегија за управување со водите се очекува во 2017 година. Спроведувањето на
законодавството е релативно силно; новите прописи ќе се применуваат и во согласност со новата
легислатива. Спроведувањето на законодавството за поплавните текови и поплавни подрачја не е
одржливо, поради градењето, рударството, управувањето со отпадот и имотните прашања.
Како важни барања од Директивата за поплави, прелиминарни проценки се спроведени во земјата.
Детални податоци за ризикот од поплави и карти со опасности од поплави беа подготвени во
рамките на ICPDR иницијативата за Морава и сливот на реката Дунав и во други проекти. Картите
беа произведени за 27 поплави во базените од вкупно 99 идентификувани како области на
потенцијален значителен ризик од поплави.

B6.4 Проценка на управувањето со почвите
B6.4.1. Статус на податоци за почвата
Уделот на земјоделско земјиште на територијата на Република Србија изнесува 60,2%, а на
територијата на Војводина 82%. Структурата на земјоделското земјиште според категоријата на
употреба има високо учество на обработливо земјиште (83%). Во текот на изминатите петнаесет
години, уделот на земјоделско земјиште е намален за 10,6%, додека учеството на обработливото
земјиште е намален за 10%. Во однос на целите на користење на земјоделското земјиште,
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исчезнувањето е најголемо во однос на лозови насади (20,7%), а најмалку во поглед на риболовот,
трска и мочуришта (2,5%). Во однос на подрачјето, во изминатите петнаесет години исчезнале
179.036 хектари или 18% езерца. Важно е да се напомене дека ораници и бавчи во Србија покриваат
3.355.000 хектари, кои сочинуваат 79% од вкупното обработливо земјиште. Ова е надополнето со
дополнителни 312.000 хектари овоштарници и лозови насади и околу 587.000 хектари ливади.
Областа која не се одгледува е околу 855.000 хектари (езерца, трска, мочуришта и риболов).
Во денешно време, сите видови на деградација на почвата се присутни во Србија, како што е
деградација на почвата од физички својства (тампонирање, губење на структурна стабилност),
хемиски (салинизација, закиселување, и намалување на хранливи материи), биолошка деградација
и губење на почвата (поради ерозијата на почвата и лизгање на земјиштето).
Факторите на деградација на почвата во Србија се: постојана загуба на земјоделско земјиште (во
најголем дел се должи на следниве причини: раст на населени места, индустриски, рударство,
производство на електрична енергија и развој на транспортот, водна ерозија, еолска ерозија,
салинизација на почвата, губење на хранливи материи, хемиско загадување од био-индустриски
извори, механичко набивање на почвата под влијание на тешки машини, вртење на земја, во
мочуриштата, поплави, губење на плодноста на почвата, итн.

B6.4.2. Следење на почвата
Статус на почвата
Покривката на земјиште на Република Србија се карактеризира со голем број на систематски единици,
кои се појавиле како резултат на различни услови и развој на земјата. Генезата и еволуцијата на
почвата во Србија биле под клучно влијание на олеснување на земјиштето и нејзиниот варијабилен
петрографски состав. Широк спектар на почви се формирале преку долг и комплексен процес во
различни геолошки, климатски, водни и вегетациски услови.
Во Србија, следните добро развиени класи на почва може да се разликуваат: Кафената шумска
почва (дистрични камбисоли 32%, еутрични камбисоли 5,5%), карбонатни (черноземи) (15%,
најмногу плодна земја, и се наоѓа на површината на Војводина околу 1.000.000 hа, додека во другите
делови Србија е присутна на околу 200.000 hа), смолница (8,5%), ранкер (7,4%), псеудоглеј (6,3%),
позолс, тера роса, мочуришта, итн солени почви (Лицина et al, 2011).
Општата дистрибуција на класи на почвите во Србија е врз основа на карактерот на својата природна
влажност, односно, на водно-физичките својства на земјиштето и опфаќа три групи: автоморфна
почва - 6.222.350 hа (80%), хидроморфна почва - 1.445.555 hа (19%) и халоморфна почва - 79.360 hа
(1%). Картата на почвата е прикачена во Анексот.
Индикатори за проценка на ризикот од деградација на земјиштето
Според Правилникот за Програмата за систематско следење на квалитетот на почвите, индикаторите
за проценка на ризикот од деградација на почвата и методологијата за развој на програмите за
санација („Службен весник на РС“ бр. 88/10), индикатори за проценка на ризиците од деградација
на почвата се дефинирани на следниов начин:
1.
2.
3.
4.
5.

Степен на загрозување на земјиштето од ерозија;
Степен на загрозување на земјиштето од губење на органски материи;
Степен на загрозеност на земјиште со ризик од набивање на земјиштето;
Степен на загрозување на земјиштето од засолување и / или изедначување;
Степен на загрозеност на земјиштето од лизгања, освен лизгања кои може да се создадат со
рударски активности за времетраењето на активностите;
6. Степен на загрозеност на земјиштето од ацидификација;
7. Степен на загрозување на земјиштето од хемиско загадување.
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Изборот на индикатори за проценка на ризикот од деградација на земјиштето се врши врз основа на
очекуваната состојба или резултатите од претходните студии. Индикатори за проценка на ризикот
од деградација се оценува врз основа на општите елементи за оценување на деградација на
земјиштето, кои се дадени во Анексот на Регулативата. Степенот на закана од хемиско загадување
на земјиштето се определува врз основа на граничните вредности и санација на загадувачките
материи наведени во Регулативата. Собирање на податоци и производство на индикатори поврзани
со ерозија на почвата и содржината на органски јаглерод во почвата треба да бидат усогласени со
методологијата наведена во Упатството за собирање на податоци за ерозија на почвата и податоци
за органски јаглерод во почвата за Европа преку EIONET мрежа.

B6.4.3. Деградација на почвата
Ерозија
Геоморфолошките карактеристики на територијата на Србија се силно поврзани со водената ерозија
која преовладува во јужниот регион и ерозијата на ветерот во северната клисура. Понатамошниот
преглед на проблемите со ерозијата се однесува на ерозијата на почвата со вода. Ерозијата на водата
зависи од бројни физичко-географски и антропогени фактори, како што се родителскиот материјал,
релјефот, климата, растителниот покрив (користењето на земјиштето). Како последица на ваквите
природни услови, практично целата територија на Србија е под ерозивни процеси со различни
интензитети (од ниска до прекумерна ерозија). Уделот на одредени категории на интензитет на
ерозија, т.е. интензитет на ерозија во каналот за струја и во сливот, според класификацијата С.
Гавриловиќ, беше анализирана врз основа на карти на ерозија подготвени со помош на модел за
потенцијал на ерозија дадени во Прилог (Гавриловиќ, С., 1972) (Табела 6.19).
Ерозија предизвикува големи оштетувања како што се губење на почвата, губење на водата, губење
на хранливи материи, нарушување на вториот круг од изборниот режим во сливовите, катастрофални
поплави, заситување на акумулацијаи, итн. Штетите првично предизвикани од ерозија се губење
на горниот слој плодна почва (хоризонтот), заедно со губење на органски и минерални хранливи
материи од стрмни ораници, што доведува до несоодветни воздухот и водата односи во почвата.
Штетата предизвикана од водната ерозија резултира со одвојување и транспортирање на плодниот
хоризонт на почвата од падините, како и преку поројните текови. Ерозијата отстранува органски
и минерални хранливи материи од горниот слој на почвата, предизвикувајќи уништување на
структурата на почвата, што доведува до нарушување на карактеристиките на воздухот и односот
вода почвата.
Табела 6.19 Распределба на процесите на ерозија на вода во Србија (Извор: Основен план за управување со водните ресурси на
Србија, 1996)

Површина

Категорија

Интензивност на процесите на
ерозија

km2

%

I

Преголема ерозија

2.888,0

3,27

II

Интензивна ерозија

9.138,0

10,34

III

Средна ерозија

19.386,0

21,94

IV

Слаба ерозија

43.914,0

49,78

V

Многу слаба ерозија

13.035,0

14,75

88.361,0

100

Вкупно

Транспортот на седименти поврзан со бруто ерозија (вкупното производство на ерозија) е исто
така значаен. Вкупната просечна годишна бруто ерозија во Србија изнесува 37.249.975,0 m3, т.е.
Специфичната годишна бруто ерозија е 421,57 m3 × km-2, додека годишниот транспорт на седименти
изнесува 9.350.765,00 m3, а специфичниот годишен превоз на седименти изнесува 105,80m3 x km-2.
Ако годишната бруто ерозија се претвори во еквивалентни хектари почва од 20 cm, може да се
заклучи дека секоја година се загрозени 20.525 hа.
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Земјишна покривка и промени во користењето на земјиштето
Покрај природните услови и процеси, карактеристиките на земјиштето и неговата деградација
значително е засегната од постојаниот притисок на човековите активности, вклучувајќи го и
развојот на населби, инфраструктурни системи, екстракција и употреба на ресурси, земјоделство,
шумарство, употреба на хемикалии и сл.
Промената на користењето на земјиштето е еден од индикаторите за следење на статусот на
земјиштето. Индикаторот се пресметува со анализирање на карти засновани на слики од базата на
Ландсат сателитите CLC (Corine Land Cover) за 1990, 2000 и 2006 година, т.е. врз основа на трендот
на пораст на површината што се променува за целта на користење на земјиштето во одреден
временски период (5-10 години) врз основа на промени во базата на податоци на CLC (Табела 6.20).
Табела 6.20 Потекло на урбанизирано земјиште земени од различни категории на земјишна покривка (Извор: База на податоци на
Кориен земјиште)

Категории

Употреба на земјиште во ха
1990 - 2000.

2000 - 2006.

2006 - 2012.

Пасишта и мешано обработливо земјиште

2.818

2.280

1.148

Обработливо земјиште и постојани култури

2.468

939

1.777

Водни тела

58

0

14

Отворени простори со малку или без
вегетација

0

0

0

Природни тревници

12

3

8

Шума и преодни шумски грмушки

2.094

1.066

1.264

Мочуриштата

21

36

30

Анализата на базата на CORINE за Земјишна покривка за 2012 година покажува присуство на 29
од 44 класи на CLC номенклатура. Земјоделството е доминантна категорија со над 55% од целата
територија на земјата. Шума и полуприродни области опфаќаат околу 40% од земјата (широколисна
шума - 27%). Земјиштето класифицирано како вештачка површина опфаќа речиси 3,6% од
територијата, а остатокот од околу 1,6% се класифицирани како влажни подрачја и сливови.
Агенцијата за заштита на животната средина (SEPA) е одговорна за мониторинг индикатори за
промените во користењето на земјиштето. SEPA е законски покриена од страна на националните
и меѓународните прописи и поднесува извештај до Европската агенција за животна средина (ЕЕА)
- Индикатор CSI 014 - одземање на земјиште; UNECE - Индикатор E21 – Навлегување на земјиште.
Пад на органската материја и биодиверзитетот
Во Србија, систематска проценка на резервите на органска материја во почвите сè уште не е
направена. Резултатите од анализата спроведена од страна на Областниот оддел за земјоделство
во 2002 - 2006 на територијата на Војводина покажуваат дека содржината на хумус од обработливото
земјиште е над 3%. Резултатите од анализата на хумус, направени во 2008 година во Војводина,
покажуваат дека содржината на хумус има средна вредност од 3,16%. Резултатите од анализата на
содржината на хумус во централна Србија во 2008 година покажува дека 49,9% почвата има ниска
(1 - 3%) до умерена содржина на хумус (3 - 5%). Врз основа на препораките и постапките наведени
во Предлогот на ЕУ за директива, неопходно е да се воспостави мерна програма за ублажување
или спречување на опаѓањето на органската материја. Земјите со несоодветни бази на податоци за
органска материја во почвата треба веднаш да ги спроведат програмите за земање мостри за да го
утврдат основниот статус на органската материја во почвата.
Содржина на органски јаглерод во почвата
Земјата е главниот акумулатор на копнениот јаглерод, дури и малите промени на јаглеродот може
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да влијаат врз целокупниот јаглероден биланс во копнените екосистеми. Содржината на органски
јаглерод во горниот слој (0-30 см длабок слој) на територијата на Србија е 705,84x1012g (Tg).
Во 50% од територијата на Србија, органскиот јаглерод што се складира во почвата е до 2%.
Органскиот јаглероден фонд во горниот слој (0-30 см) е повисок за 40,71% во шумите и полуприродни
области во споредба со земјоделското земјиште.
Индикатор за содржината на органски јаглерод во почвата се пресметува врз основа на информации
за содржината на органски јаглерод изразена во тони / ха, а во % за горниот слој од 0 - 30 см и слојот
од 0 - 100 cm. Листата на прифатени педолошки трансфер функции за утврдување на густината
неопходни за одредување на содржина на органски јаглерод во почвата е достапна во Технички
упатства за собирање на ерозија на почвата и почвените податоци за органски јаглерод за Европа
преку EIONET (Европска комисија, 2010 година).
Анализата на примероци добиени од земјоделското земјиште во 2013 година за време на систематска
контрола на земјоделска плодност на почвата, укажува на тоа дека поголемиот дел од примероците
(54,21%) имаат ниска содржина на органски јаглерод (1,1 - 2%), средна содржина органски јаглерод
(2.1 до 6 %) за 32,96% од примероците, додека многу ниска содржина (<1%) имале 12,83% од
примероците. Резервите на органски јаглерод во почвата врз основа на користење на земјиште на
длабочина од 0-30 см се прикажани на картата во анексот.
Управување со загадените места
Локализираните загадувања се поврзани со области на зголемување на индустриската активност,
несоодветно регулирани депонии, местата за екстракција на минерали, воени магацини, и области
каде што има несреќи и загадување на земјиштето. Управувањето со загадените локации може
да се направи врз основа на индикатори (список на индикатори поврзани со земјиштето). Од 2006
година, Агенцијата за заштита на животната средина започна да развива национален инвентар на
контаминирани локации. На територијата на Србија се идентификувани 422 локации, од кои 366
локации се потенцијално контаминирани.
Според пописот на контаминирани локалитети, во 2013 година (види Слика 3), јавни општински
депонија го окупираа најголемиот дел од вкупните локации (43,13%), по што следи оние од
индустриски и комерцијални депонии (36,30%), а депонии од индустриски отпад се (10,43%).
Територијата на Србија има 3.251 дива депонија, главно лоцирани во руралните средини. Базата
на податоци за потенцијално контаминирани и контаминирани локалитети во индустријата опфаќа
222 страници, а најголем придонес за локализирано загадување на земјиштето има нафтената
индустрија (41,89%), по што следи хемиската индустрија (14,41%), металната индустрија (11,71%),
електраните (8,57%) и рудниците со (4,50%) (Видоевиќ et al, 2015).
Годишните национални трошоци за управување со контаминираните локалитети во ЕУ изнесува 10
евра по глава на жител, а во Република Србија, тоа е 40 евра по глава на жител.

Слика 6.2 Пропорција на главни видови на локализирани извори на контаминација на почвата во вкупниот број на идентификувани
извори (%) (Извор: Извештај за состојбата на почвата во Република Србија за 2013 година, Агенција за заштита на животната средина)
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B6.4.4. Институционална поставеност за управувањето со почвата,
правното и политичкото управување
Организација на управување со почвата
Органот за заштита на почвата во Србија е Министерството за земјоделство и заштита на
животната средина (MAEP). Во 2009 година, Дирекцијата за земјоделско земјиште е основана во
MAEP, што е во согласност со Законот за земјоделско земјиште. Тие се одговорни за извршување на
задачите во врска со заштитата, развојот и користењето на земјоделското земјиште и управување
со земјоделско земјиште во сопственост на државата. Ова тело се состои од пет организациони
единици, а една од нив е Управата за заштита и развој на земјоделско земјиште.
MAEP е одговорен за заштита и подобрување на животната средина; инспекција во областа на
заштитата на животната средина; заштита на животната средина; воздушна заштита; климатските
промени; заштита на загадувањето на водата со цел да се спречи влошување на квалитетот на
површинските и подземните води; заштита на земјиштето од загадување, управување со хемикалии
и биоцидни производи и други.
Српската агенција за заштита на животната средина (SEPA) е основана во 2003 година, како орган
во состав на MAEP одговорни за професионални активности поврзани со развој, координација и
управување на националниот информативен систем за заштита на животната средина (следење на
состојбата на фактори на животната средина преку индикаторите за животна средина, подготовка
на регистарот на загадувачи итн.); спроведување на националниот мониторинг на квалитетот на
воздухот, водата, земјиштето и други ресурси; собирање и компилација на податоци за животната
средина, обработка и подготовка на извештаи за животната средина и спроведување на политиката
за животна средина; соработка со Европската агенција за животна средина (ЕЕА) и Европската
мрежа за информации и набљудување (EIONET), како и други должности утврдени со закон.
Правна рамка
Законите кои ја регулираат областа на земјишните ресурси во Србија главно се Законот за заштита
на земјиштето („Службен весник на РС“ бр.112 / 15), Законот за земјоделско земјиште („Службен
весник на РС“, бр. 112/15) и Законот за заштита на животната средина („Службен весник на РС“, бр.
43/2011).
Законот за заштита на земјиштето е најважниот закон во областа на земјишните ресурси со кој се
регулира заштита, систематско следење, санација, рекултивација, инспекција и други прашања.
Врз основа на Законот за заштита на животната средина, српската влада го усвои Правилникот за
програмата на систематско следење на квалитетот на почвата, индикатори за процена на ризикот
на деградација на почвата и методологија за развој на програми за санација („Службен весник на
РС“, бр 88/10).
Уредбата за содржината и начинот на управување со информатичкиот систем за управување со
животната средина („Службен весник на РС“, бр. 112/09) претставува основа за Правилникот за
Националната листа на индикатори за заштита на животната средина („Службен весник на РМ“, бр.
37/11). Националната листа на индикатори вклучува збир на индикатори поврзани со земјиштето,
кои ја поддржуваат систематизацијата на информациите за користење на земјиштето, промените во
користењето на земјиштето и факторите за деградација на земјиштето. Управувањето со загадени
места е регулирано со прописот за утврдување на критериуми за оцена на состојбата на животната
средина и приоритетите за рехабилитација и санација (ОЈ РС бр. 22/10).
Во Законот за заштита на животната средина („Службен весник на РС“ бр. 135/04), 135/2004, 36/2009,
72/2009, 43/2011), воспоставувањето систематски мониторинг на квалитетот на почвата има правна
основа и тоа е во согласност со целите утврдени во националните стратегии на Националната
програма за заштита на животната средина („Службен весник на РС“, бр. 12/10) и во Националната
стратегија за одржлив развој на Република Србија („Службен весник на РС“ бр 57/08).
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Имплементација и приближување на законодавството на ЕУ
Како одговор на загриженоста за деградација на почвите во ЕУ, Комисијата ја објави Тематската
стратегија за заштита на почвите во 2006 година. Предлогот за Директивата, кој ги поставува
рамките за заштита на почвата, беше објавен заедно со Тематската стратегија, но никогаш не беше
усвоен . Напротив, Србија го усвои својот Закон за заштита на земјиштето. Пред донесувањето на
овој закон, заштитата на почвата во голема мера беше обезбедена преку Законот за земјоделско
земјиште и Законот за заштита на животната средина. Многу регулативи и прописи за следење на
земјиштето, донесени во периодот 2009-2011 година и согласно Законот за заштита на животната
средина, се целосно во согласност со барањата на ЕУ.
Обезбеден е правилник за програмата за систематско следење на квалитетот на почвата,
индикатори за проценка на ризикот од деградација на почвата и методологија за развој на програмите
за санација, како што беше предложено од страна на Европската комисија во 2006 година (COM
(2006) 232). Контаминацијата на почвата претставува препознатлива закана во Европа, но и покрај
тоа, тешко е да се измери реалното ниво на локализирано загадување, со оглед на тоа што многу
европски земји немаат сеопфатни залихи на контаминирани локации. ЕУ нема правна рамка која ги
обврзува државите да ги идентификуваат загадените локации. Идентификацијата и мониторингот
на контаминираните локации во Србија се усогласени со регулативите на ЕУ: Европскиот регистар
за ослободување и трансфер на загадувачи (E-PRTR) 166/2006 / EEC; Директива за интегрирано
спречување и контрола на загадувањето 19 96/61 / EEC, 2008/1 / EEC; Регулативи на Европската
агенција за заштита на животната средина (ЕЕА) (Индикатор CSI 015 - Напредок во управувањето
со контаминирани локалитети).
Следењето на состојбата со ерозијата и органскиот јаглерод во почвата се врши во согласност
со Техничките упатства за прибирање на податоци за ерозија на почви и податоци за органските
јаглеродни соединенија од почвата за Европа преку EIONET, 2010 (Европска комисија, Генерален
директорат JRC).

B6.5 Преглед на проектите за шумарство / вода /
почва / природни ресурси во земјата
Проектите во шумарството, почвата и водата се главно ориентирани кон подобрување на постојната
состојба и одржливо управување со ресурсите. Во суштина, неколку главни тематски области кои
се во фокусот на шумарскиот сектор се ефектите од климатските промени, дрвната биомаса
со придружните проблеми, иновативни подобрувања на системот за управување со шумите и
подготовка на проект финансиран од GEF (на пример вториот Националниот Инвентар за шуми НИШ). Проектот се планира за период од четири години (2017-21), со вкупен буџет од 30 милиони
американски долари (придонесот на GEF е 3,5 милиони американски долари).
Една од приоритетните потреби на повеќенаменското планирање на шумските ресурси е стабилна
и сигурна база на податоци, која има потреба од подобрување. Постојната база на податоци за
шумските ресурси е нецелосна за државните шуми и несигурна за приватните шуми. Системот
не треба само да присобере податоци за шумските ресурси, туку и сите други податоци кои би
го олесниле планирањето и треба да бидат повеќенаменски и мултисекторски ориентирани.
Вториот НИШ ќе ја подобри базата на податоци од шумите (државни и приватни) и ќе придонесе за
сеопфатност на собраните податоци за теренот.
На проектот "Воведување на иновативни планирања, менаџмент и шумарство, земајќи ги предвид
економските, еколошките и социјалните аспекти во Србија" е финансиран во износ од 500.000
евра од Владата на Сојузна Република Германија со целите на примена на „Блиску до природата
- шумарството“ и обезбедување целосен спектар на екосистемски услуги како еден од главните
аспекти на развојот на новиот систем на планирање и следење на шумите во Србија. Главната цел
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е да се подготви шумарството на Србија за најраспространетиот феномен на климатските промени
и задоволување на потребите на општеството во однос на шумата.
Еден од најважните проекти кои значително влијае на секторот за вода беше "Подготовка на
информации систем за управување со вода за Република Србија" (WMIS), поддржан од страна на ЕУ
(2007-2009). Една од главните цели на проектот беше да се воспостави и да се модернизира водниот
сектор за собирање на информации и управување со податоци, како и процедури за задоцнето
користење на податоците. Корисниците на проектот беа Министерството за земјоделство и заштита
на животната средина, Националната дирекција за вода и јавните претпријатија за управување со
водите. Исто така, важен дел од овој проект беше да се идентификуваат компонентите кои ги
поддржуваат акционите планови за поплави и поддршка за активностите за инспекција на вода.
Проектот, исто така, понуди логистички насоки за институционално зајакнување и зајакнување на
капацитетите на Дирекцијата за води и други институции за управување со водните ресурси.
Во текот на 2015 и 2016 година, Владата на Јапонија го финансираше проектот насловен „Зголемена
еластичност да се одговори на вонредни ситуации“. Главната цел на проектот е да го поддржи
обновувањето, да ја намали ранливоста и да ја зголеми еластичноста во 27 општини погодени од
поплави преку регионални, мултидимензионални и интегрирани пристапи. Очекуваните резултати
од проектот се: поправка и подобрување на инфраструктура од мал обем елементи (како проверка
на брани), третман на отпадни води и подобрување на јавните комунални инфраструктури оштетени
за време на поплави. Во овој контекст, исто така е многу важно да се спомене и реконструкцијата на
поплавените подрачја, која беше реализирана главно преку помош од ЕУ. Проектот е финансиран од
Инструментот за претпристапна помош (IPA) во 2012. Овие активности беа првично спроведени во 24
локални самоуправи кои беа најсериозно погодени од поплавите. Овие средства беа искористени за
реконструкција на приватни куќи, рехабилитација на објектите и патиштата на јавните институции.
Србија нема проект поврзан со управувањето со земјишните ресурси. Дел од проектите од областа
на заштитата на животната средина и руралниот развој, финансирани од владата и фондациите,
делумно се вклучени во состојбата со земјишните ресурси во поглед на неговата употреба. Проектот
за заштита на земјиштето го финансираат само државните институции како што се Министерството
за земјоделство и заштита на животната средина, Секретаријатот за заштита на животната средина
на градот Белград и некои градови и општини. Еден од најзначајните проекти во последните пет
години, финансиран од страна на Министерството за земјоделство е проектот „Воспоставување на
услови, нивото на почвата, загадување и хемиска деградација на почвата во индустриската зона на
Панчево и Шабац и во опожареното подрачје на планината Тара“ во износ од 124.610,00 евра.

B6.6. Евалуација на главните трендови и
недостатоци во управување со
природните ресурси
Шумските потенцијални места за производство на дрво и биомаса се користат помалку од 50%,
а во врска со ова, потребно е да се подобри и да се усогласи стопанисувањето со шумите кон
биолошки закони на раст и продуктивност на парцелите. Понатамошниот тренд на силни влијанија
на климатските промени и дефинирање на можни сценарија на реакцијата на шумите и шумските
екосистеми на овие ефекти, укажа на потребата за прилагодливост во шумската политика за
управување со ресурси, во врска со екологијата и економски оправдана валидација на шумите.
Покрај незадоволителното количество на производство на дрво, може да се користат и други
природни ресурси во шумата. Во тој контекст, постои потреба за подобрување на знаењата
за користење недрвни шумски производи (како екотуризам) и собирањето, жетва и трговија на
лековити билки, шумски плодови и печурки, итн.
Поголемиот дел од институционалните недостатоци во шумарскиот сектор произлегуваат од
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недостатокот на имплементација на прифатената шумарска политика, делумно застарената
законска рамка и плановите за управување со шумите. Постои видлив дисбаланс во врска со
потребата, плановите, бројот на вработените и пропишаните обврски за секој шумски орган. Сите
од нив имаат итна потреба за ажурирање на информативните системи, координација меѓу себе и
сродните институции. Сепак, треба да се истакнат значајните напори во секторот (министерството
и јавните претпријатија) во последните неколку години со цел да се едуцираат вработените преку
соработка со домашни и меѓународни научни и истражувачки институции.
Ниските технички нивоа во сите активности поврзани со шумарството се евидентни, што доведе
до ниска продуктивност и високи трошоци во шумските претпријатија. Споменатото е последица
на, меѓу другото, недостаток на домашен капитал, странски инвестиции, соработка помеѓу
претпријатијата и ниска мотивација на работниците. Недоволната развиена инфраструктура
претставува пречка за интензивна употреба на опремата, како и за реализација на многу други
планирани активности во пракса. Исто така, треба да се забележи дека главните кориснички групи
во шумарството и шумската индустрија ја сменија својата деловна филозофија и станаа пазарно
ориентирани во изминатите 20 години. Невработеноста и социјалната нестабилност се зголемија во
руралните средини и беа под влијание на факторите надвор од шумарскиот сектор.
Покрај приватните шуми (од Програмата за управување со шумите), нема целосни податоци за
приватните шуми, бидејќи пописот на приватните шуми (кој започна во 2012 година) беше запрен по
две години на собирање. Општо земено, состојбата на приватните шуми во Србија се карактеризира
со многу висок процент на нискостеблени шуми, грмушки и приземна вегетација. Приватните шумски
стопанства се мали, а сопствениците имаат малку или никаква соработка меѓусебно. Добрата
соработка и партнерство помеѓу приватните претпријатија и сопствениците на приватни шуми
е важен начин за подобрување на управувањето со приватните шуми. Исто така, важно е да се
нагласи дека политиките за поддршка на владата се несоодветни и плановите за управување ретко
се прават. Поддршка на инспекторите на Министерството и контрола на теренот се обезбедени од
шумарски инженери од јавните претпријатија за шумарство (ЈП). Значи, бидејќи приватните шуми
покриваат речиси 50% од површината на шуми, со потенцијалот што го имаат, евидентно е дека тие
треба да имаат барем подеднаков акцент на начин како што државните шуми веќе ги имаат.
Најголема закана за одржувањето на шумските подрачја за зачувување е недостатокот на
средства. Недостатокот на дополнително образование и ограничена свест за вработените во врска
со биолошката разновидност се евидентни на сите нивоа на организирање, како во државните
така и во приватните шуми. Постои голем потенцијал за зголемување и заштита на биолошката
разновидност во приватните шуми; сепак, треба да се истакне дека приватните сопственици повеќе
се заинтересирани за економските димензии на бизнисот отколку за зголемување и зачувување
на биолошката разновидност во нивните сопствени шуми. Од друга страна, во некои области (т.е.
националните паркови), притисокот на зголемен туризам ја загрозува биолошката разновидност
и некои други прашања за севкупната функционалност на шумите. Општините придонесуваат кон
ова преку либерално планирање на користење на земјиштето, градежни дозволи и сл. со цел да се
зголеми економската активност во депресивните рурални заедници.
Што се однесува до дрвната индустрија, важно е да се нагласи дека овој индустриски сектор нема
административен претставник во соодветните министерства, а покрај тоа, придонесот на секторот
во БДП е само околу 3%. Сепак, дрвната индустрија направи некои договори за соработка со
странски компании, фокусирани на пиланите и индустријата за биомаса. Голем дел од постоечкиот
индустриски капацитет за преработка на дрво во моментов не се користи. Од друга страна, постои
меѓународна соработка во суштинските сектори на шумарството, но на пониско ниво во споредба
со дрвната индустрија.
Одржливиот развој подразбира зачувување на квалитетот на водата. Во минатото немало доволно
внимание и инвестиција во третманот на отпадните води, што придонесе за влошување на
квалитетот на водотеците или примателите. Мерките за заштита на квалитетот на водата ретко се
користат. Сторителите тешко да се идентификуваат и казните се многу ниски. Поради ваквиот став
кон водата, повеќето водотеци во текот на летните месеци се во состојба кога се соодветни само
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за наводнување, па дури и ова не е секогаш случај. Во последниот период се преземени низа мерки
и воведени се санкции против загадувачите.
Клучни прашања поврзани со водата се: националното законодавство сеуште не е усогласено со
современите трендови и стандарди на ЕУ; недостаток на планирање во врска со спроведувањето на
Рамковната директива за вода на ЕУ; недоволните институционални и други капацитети; несоодветно
финансирање на управувањето со водите и ниски трошоци за вода и услуги, и недостаток на
економски стимулации; недостаток на хармонизација во секторските политики со другите сектори;
недоволен процент на поврзани домаќинства во јавните системи за водоснабдување; недостаток
на рационално користење на водата и слаб квалитет на водата во одредени области; слаб квалитет
на вода во одредени водотеци; и недоволна заштита на квалитетот на водата.
Организациската позадина на управувањето со поплавите во Република Србија е воспоставена и
структурата е во согласност со барањата на РДВ и ДП. Сепак, функционирањето на организацијата е
проблематично поради некои преклопувања во надлежностите на Дирекцијата за вода и Секторот
за управување со вонредни состојби, иако две организации соработуваат соодветно и споделуваат
податоци и информации. Работата на браните е во надлежност на неколку подружници на државниот
EPS. Без оглед на проблемите, организационата структура е солидна, има воспоставено сопствена
култура и е способна за извршување на секојдневните задачи за управување со поплави.
Законот за води ги регулира финансиските активности и инвестициите во секторот за управување
со водните ресурси. Многу експерти веруваат дека е неопходно да се подготви посебен Закон за
финансирање на водостопанството, бидејќи оваа област не е соодветно и недвосмислено опфатена
со Законот за води. Во текот на изминатите неколку децении, инвестиции во заштита од поплави
биле недоволни (изградба на нови објекти, како и одржување на постојните објекти), која беше
една од главните причини за катастрофалните поплави во 2014 година. Секој нов Закон за води
и понатаму ја намалува важноста на ерозија и контрола на пороите, а во последниот закон за
води (О.Г., 2010) регулацијата на ова прашање беше сведена на неколку статии и финансирањето
на работите стана одговорност на локалните власти (општините). Намаленото финансирање на
работи резултирало со недостаток на одржување на објектите, како и недостаток на нови објекти,
што доведува до висок ризик од идни поплави во иднина. Освен тоа што беше споменато, значаен
проблем е двосмислениот статус на претпријатијата кои се занимаваат со ерозија и контрола
на пороите. Решението за овој проблем е на иницијатива на државата да учествува повеќе во
организациската структура и сопственост на претпријатија за управување со водните ресурси, на
таков начин што претпријатијата за управување со постојните водни ресурси стануваат државна
сопственост. Инвестициите во оваа област мора да бидат многу повисоки во иднина. Со други
зборови, трошоците што произлегуваат од штетите предизвикани од лошо раководење ќе бидат
неколку пати повисоки. Законот за води треба да претрпи некои промени, како и финансирањето на
ерозијата и контрола на пороите треба да вклучуваат одредени институции утврдени од страна на
некои други закони (дирекции за шума и земјиште на Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство, Министерството за заштита на животната средина, Одделение за вонредни
состојби во Министерството за внатрешни работи итн.).
Во однос на квалитетот на површинските води на територијата на Република Србија, како и во сливот
на Дунав, во периодот 2004-2013 година квалитетот на водата се подобрува. Трендот на намалување
на квалитетот на водата е регистриран во сливот на реката Морава, додека квалитетот на водата
на реката Сава нема значителни промени, со оглед на незначителен тренд на индикатори SWQI.
Според вредноста на SWQI, слабиот квалитет на водата се одредува кај 7% од мерните локации
(4 локации во автономната покраина Војводина). Резултатите од SWQI анализата покажуваат дека
квалитетот на водата на мерните места на Република Србија малку се подобри во периодот од 2006
до 2013 година.
Еден од недостатоците во областа на земјишните ресурси е отсуството на карта на почвата на
Србија. Некои делови од картата беа направени од страна на Институтот за наука за почвата на
Србија, но официјалната карта, направена пред 30 години, сè уште е во употреба. Според законот
на земјата од 2015 година, Србија има обврска да изготви карта на почва, како и карта за ерозија
на почвата. Последната карта на ерозијата на почвата на Србија беше произведена во 1974 година
269

Управување со природни ресурси
во ЈИЕ: Шуми, почви и води

и оттогаш се додадени само мали дополнувања и ревизии во однос на приказот. За жал, нова карта
на целата територија на Србија сé уште не е подготвена.
Србија не врши мониторинг на органската материја во почвата. Постојат податоци за одредени
делови на територијата на Србија (Војводина и делови од Централна Србија), кои се резултат на
реализирани проекти за одредени периоди (2002-2006, 2008). Потребно е да се утврдат процедурите
и методологијата за креирање на листа на показатели за континуирано следење на условите за
органска материја во почвата. Нивото на истражување на загадувањето на почвата предизвикано
од локализиран извор на загадување е значително различно од локација до локација. Варијациите
се јавуваат како резултат на различни нивоа на владини сајтови, но исто така и поради нецелосно
известување. Во следниот период, неопходно е да се обезбеди основа за систематско собирање
на податоци и информации за контаминирани локации низ Попис на контаминирани локации, кој е
составен дел од информативниот систем на заштита на животната средина.

B6.7 Заклучоци (статус кво, трендови и празнини во
сите три природни ресурси)
Шумарството во Србија има потенцијал да даде значаен придонес кон економскиот и социјалниот
развој на земјата. Но, сите потенцијали (производство на дрво и биомаса, не-дрвни производи и други
природни ресурси на шумата) се користат во многу мали и безначајни степени. Сегашната состојба
на шуми во однос на главната структура и растечките параметри на залихите е незадоволителна,
што претставува закана за идниот развој на шумарството. Подобреното законодавство, планските
документи и институционалната соработка за спроведување на шумската политика стануваат
неопходност. Со тоа, правилно структурирани, организирани и опремени шумарски институции
треба да бидат способни да се справат со предизвиците што се јавуваат во овој сектор, како
што земјата ги прави постојаните напори за да се постигне својата главна цел на надворешната
политика на пристапување кон Европската унија. Покрај тоа, образованите вработени за одредени
специјализации се неопходност, што е ограничено, меѓу другото, и од недостаток на повеќе програми
во самите образовни институции. Потребно е да се решат и коригираат неизбалансираниот пристап
кон управувањето со шумите и политиката за управување, којашто дава поголем акцент на
државните шуми и шумски предели. Таквите практики го ограничуваат идниот развој на задачите
поврзани со услугите за проширување, плановите за управување, контролата и инспекцијата, што
бара соодветна идентификација и станува обврска за независни засегнати страни.
Освен ако сопствениците не се организираат во доброволни здруженија, како што се здруженијата
за да ги бранат своите интереси, нема да се остварат подобрувања во секторот. Покрај фактот
дека системот за планирање на шумарството има екосистемски пристап, нивото на биолошка
разновидност во шумите може да се зголеми и заштити, како во заштитените подрачја, така и во
управуваните шуми.
И покрај признавањето на повеќе димензии на шумските ресурси, шумарството продолжува
да доминира со тесен фокус на производството на дрва. Иако овој факт не може да се смета
како прашање, почнувајќи од идеите што речиси сите функции на шумите се во суштина зависи
од ефектите на асимилација - зголемување на дрвна биомаса, но овој единствен фокус доаѓа во
спротивност со брзо растечки 'нови' барањата за животната средина и зачувување на биолошката
разновидност, како и други шумски вредности од националните и меѓународните заедници,
признавање на потребата за поголема сензитивност кон потребите на сиромашното рурално
население да се дополни нивните приходи добиени од шумски и други активности и обврски од
страна на Владата, преку договор и резолуции, до заштита на глобалното значење и вредности на
шумите.
Според Тематска стратегија за заштита на почвата на ЕУ, која го дефинира поимот на деградација на
почвата како загуба на почва или загуба на квалитетот на почвата за одредена функција, главните
процеси поврзани со загуба на почва и деградација на почвата во Србија се како што следува:
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деградација на физичките својства на почвата, хемиски (салинизација, закиселување, намалување
на хранливи материи), биолошка деградација и губење на почвата (поради ерозија на почвата и
лизгање на земјиштето). Класификацијата на почвата се базира на генетски принципи и одговара
на критериумите на Светската референтна основа за почвени ресурси, но истите не се официјално
спроведени на национално ниво. Следењето на почвата во Србија се спроведува преку повеќе
проекти спроведени од различни научни и стручни институции во различни делови на земјата, што
резултираше со постоење на повеќе бази на податоци. Сепак, сеуште е невозможно да се претстави
целата територија на Србија поради различни проблеми на хармонизација.
Како дел од вршење на карактеризација на почвата со следење на производството на почвената
способност и загадување на почвата, потребно е голем број на активности да се спроведат чија цел
е да се постигне подобро и повеќе уредено користење на почвата во рамките на одржлив развој на
земјоделството и екосистемот како целина. Може да се каже дека целите на одржливиот развој на
искористеноста на почвата во Србија се следните:
•
•

Спречување на понатамошно губење на почвата и одржување на квалитетот на почвата
за време на нејзината употреба, особено во областа на индустријата, рударството,
производството на електрична енергија итн.
Рехабилитација на веќе деградирани почви до таков степен што може да се сметаат најмалку
како еколошки нарачани системи, ако не и продуктивно способни.

Иако Законот за земјоделски почви беше донесен во 2006 година, законодавството за следење на
квалитетот и заштита на почвата во Србија се уште не е доволно развиено. Во согласност со овој
закон, сет на подзаконски акти кои во моментов се донесени со кои се дефинира во повеќе детали
програмата на континуиран мониторинг на почвата и собирање на податоци во еден усогласен
начин. А повеќе детален преглед на статусот, воведување на систематска контрола на квалитет и
создавање на централизирана база на податоци на национално ниво е потребно за поставување
на цели во областа на зачувување на почвата во Србија. Законот за заштита на почвата усвоен во
2015 година во голема мера е посветен на воспоставување на мониторинг на квалитетот на почвата
на целата територија на Србија.
Управувањето со природните ресурси има директно влијание врз продуктивноста и вработеноста.
Иако човечкиот капитал е зајакнат, сегашните организациски структури во шумарскиот сектор
понекогаш се неефикасни. Управување, планирање и контрола на природните ресурси, каде тие
ги имаат карактеристиките на еден интегрален, интегриран и адаптивен систем, се уште се во
ограничен дел.

B6.8. Препораки за интегрирано управување /
меѓусекторска соработка во однос на
управувањето на шумските, водните и
почвените ресурси во Србија
Во однос на меѓу-секторска соработка меѓу шумарството, водата, почвата и други сектори, може да
се нагласи дека:
•
•

Напори за промена на секторското планирање во Србија; нема доволно хоризонтална
кореспонденција меѓу релевантните министерства и сектори кои се вклучени во стратегиите
за просторно планирање.
Понатамошно развивање и подобрување на планирањето и спроведувањето на плановите
за стопанисување со шумите, подобрување на личните и техничките капацитети во
шумарскиот сектор, соодветна шумски патна инфраструктура, ефикасна заштита на шумите,
мобилизација на приватното шумарство и развивање на единствен информационен систем
во шумарството, да биде дел од стабилен одржлив систем за управување со шумите, кои
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

истовремено ќе го промовира и олесни системот за управување во областа на вода и заштита
на земјиштето, како и во многу други.
Подобрување на постојната методологија на собирање на податоци на шумарството
нагласувајќи ја заштитата на природата и аналитичко предвидување на сегмент од појавите
на поројни поплави.
Стандардизација на шумарските сектори и јавни барања за достапност на податоците врз
основа на сектори, а особено информациите на историските настани од природни несреќи.
Да се воспостави интерактивна ГИС-база на податоци од сите сектори, со посебен акцент
на поројни сливови во Србија.
Усогласување на домашната и меѓународната методологија за оценување на сите видови на
деградација со одредени точки на ранливост на ерозија и поплави.
Создавање на интерактивен шумски катастар, заедно со катастар на поројни наоѓалишта.
Методолошки ревидиран метод за креирање и интерактивна карта на шумите, шумски
функции и ерозија на почвата во Србија.
Спроведување на посилни административни врски помеѓу релевантните тематски сектори
за зајакнување на административните капацитети на вертикални и хоризонтални нивоа.
Подобрување на меѓународната соработка и сродни сектори преку процесот на градење
капацитети, но исто така и во размена на знаења и зајакнување на интерфејсот на научната
политика во пракса.
Однапред општа крос-секторска соработка помеѓу секторите шумарство, вода и почва,
вклучување на сите барања на поврзани сектори во NFI процесот, но исто така и на редовниот
попис на шумските насади, како основа за постојан извор на податоци.
Развој на меѓусекторски шумски информациски системи со точни податоци и он-лајн систем
за размена на информации.
Промовирање на подигнување на свеста и презентирање на тематски области.

Еден од националните приоритети за постигнување одржлив развој во Србија се однесува
на заштита и унапредување на животната средина и рационално користење на природните
ресурси. Ова подразбира интеграција и усогласување на целите и мерките на политиката на сите
секторски политики, усогласување на националното законодавство со она на ЕУ и нејзино целосно
спроведување. Приоритет е да се усвои и имплементира Националната стратегија за животна
средина и придружните акциони планови и да се усвои и имплементира Националната стратегија
за одржлива употреба на природните ресурси и стоки (меѓусекторски стратешки документ кој се
спроведува преку планови и програми и што е основа за сите индивидуални ресурси и вредности,
усвоени од Владата на Република Србија). Усвојувањето и спроведувањето на Националната
стратегија за одржлива употреба на природните ресурси и стоки ќе има влијание врз намалувањето
на притисокот врз природните ресурси. Со цел да се интегрираат политиките за животна средина
во другите секторски политики, особено во секторот за просторно и урбанистичко планирање,
неопходно е да се изградат капацитети за спроведување на стратегиска оцена на животната средина
на политиките, плановите и програмите, во согласност со закон. Усвојувањето на Стратегијата за
просторен развој на Република Србија е еден од приоритетите. Постои потреба од понатамошно
зајакнување на капацитетите на Министерството за заштита на животната средина, Агенцијата за
заштита на животната средина и Фондот за заштита на животната средина.

B6.9 Препораки за последователни активности
за подобрување на управувањето со
националните ресурси во Србија
Постои огромна разлика меѓу она што српските шумски ресурси во моментов го нудат и што можат
да понудат. И покрај ова, шумарството не се смета за еден од приоритетните сектори и не добива
соодветен акцент кој што го заслужува. Со цел да се оправда адекватен акцент и да се добие
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поддршка, како и ефикасно да се изврши во текот на развојот, од суштинско значење е следното:
•

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•
•

Администрацијата и менаџментот на шумарството треба да одговори на барањата на
пазарната економија и новите барања на шумските ресурси, и да се направи структурно
прилагодување за тоа. Институциите и организациите треба да бидат усвоени за да одговорат
на повеќенаменското планирање и спроведување на шумското управување.
Во однос на моменталната состојба на шумите, потребно е да се зголеми нивото на вкупно
производство на дрво, во согласност со потенцијалите на сајтот, како и подобрување на
неповолната структура по потекло, структурна форма, неправилна распределба на возрастна
класа и неповолен асортиман на структурата на дрвната маса.
Додека шумарите изразуваат оправдана загриженост за зголемување на притисокот врз
шумите, што се должи на зголемената потреба за производство на енергија, потребно
е да се "отвори" и значително "развијат" други "опциони извори", како и мелиорација на
нискостеблените, пошумување и особено, за создавање на брзорастечки енергетски плантажи
за помалку продуктивно земјоделско земјиште, бедленд и други нископроизводители.
Информативниот систем за шуми треба да се развие "длабоко", за да се обезбеди
соодветна база на податоци за планирање на одржливо управување. Развој на шумарскиот
информатички систем ќе обезбеди подобра и редовна размена на податоци во внатрешноста
на шумарскиот сектор, но, исто така, шуми и сродни сектори.
Потребно е подобрување на статистиката за шумарството и квалитетот на податоците преку
процесот на NFI, но исто така тоа да биде редовно (годишно).
Приватните шуми треба да се ревитализираат со цел да се спречи речиси половина од
шумските ресурси на земјата да се сместат во мирување и да бидат подложни на натамошно
влошување. Политиката за управување со шумите и управувањето со шумите треба да се
прилагоди за да се даде еднаков акцент на приватните шуми.
Треба да се промовира вклучување на руралната заедница во активностите за развој
на шумарството со цел да се обезбеди дополнителен приход. Значи, руралните шумски
заедници треба да бидат организирани и обучени да земат активна улога во приватизацијата
на шумарските активности, на пр. сеча, НДШП.
Потребна е соодветна и компетентна анализа и реструктуирање на образовните програми
(професионални, еколошки и политички образовни програми).
Треба да се направи подобрување на степенот на хармонија и проникнување меѓу шумарската
наука и практиката.
Идентификацијата и спроведувањето на основните и апликативните шумски истражувачки
проекти се потреби на шумарството и сродни сектори.
Исто така е од значење да се осигура дека прогласувањето на заштитените подрачја на
шумското земјиште се во согласност со развојот на одредени региони за да се избегне
намалување на бројот на руралните средини.
Да се применуваат меѓународно прифатените стандарди во шумарството и сродни сектори,
за подобро вкрстување на секторските комуникации и развојот на пазарот.

Имплементацијата на Директивата за поплави (ДП) бара подобрување во однос на правните и
институционалните рамки преку градење на капацитети и подготвителни активности. А програмата
за спроведување на градење капацитет на ДП се состои од активности како што се дополнителни
законските промени и потребните врски со прописите на други области, како што се користење на
земјиштето, натамошно зајакнување на организациската позадина, централно владини тела, хидрометеоролошки услуги, речен слив, органите за управување преку насочена обука. Оваа програма,
исто така, бара напредно собирање и управување со податоци, моделирање и компјутерски алатки,
локални и копнени тела за управување со води и поплави. Некои активности се однесуваат на
планирањето и спроведувањето на образовните програми во рамките на академијата и на
подигањето на јавната свест.
Подготвителните активности вклучуваат развој на детални методологии, градење на капацитети
за примена на методи и техники за спроведување на Директивата (собирање на податоци
и управување, хидраулично моделирање, клима и моделирање на времето и прогнозирање,
планирање и формулирање на стратегија, итн.) Покрај тоа, со детални прописи и воспоставување на
стандарди се потребни за поддршка на имплементацијата на ДП. (утврдување на точно дефинирана
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правно-институционална рамка) и собирањето и управувањето со податоци кои се неопходни за
имплантација на Директивата (ГИС бази на податоци на терен, курсеви за вода, населението,
состојбата на постојната инфраструктура за заштита од поплави, користење на земјиштето,
економски активности, заштитени вредности).
Имплементација на ДП исто така, опфаќа проценка на поплави и планирање на активности, како што
се на прелиминарната оценка на ризикот од поплави (завршен) и подготовка на карти за опасност
од поплави и карти за ризици од поплави (во тек, 27 од 99 APSFR (области на потенцијален значаен
ризик од поплави), како и планови за справување со поплавите (во фаза на подготовка на FRMP
(план за управување со ризик од поплави) е во тек).
Управувањето со почвите на национално, регионално и глобално ниво треба да се заснова на
принципите на одржливост. Главната цел е да се подигне свеста за вредноста на земјиштето како
ресурс кој ги обезбедува клучните услуги во екосистемот, свеста за тоа како разликата помеѓу
побарувачката за земјиште и ресурси достапни се зголемува, особено во контекст на глобалните
предизвици, како и важноста на воспоставувањето на компромис меѓу повеќе функции на земјата.
Функцијата на почвата може да се зачува со систематско следење на статусот и квалитетот на
различните категории на земјиште, вклучувајќи ги квантитативните индикатори на почвата.
Со цел да се заштити почвата од деградација, неопходно е органската материја во почвата да се
зачува и одржува задоволително. Бидејќи ерозијата е еден од најважните фактори за деградација
на почвата во Србија, неопходно е да се воспостави меѓусекторска соработка со цел да се утврди
вистинската состојба и да се планираат и спроведат мерки за превенција и рехабилитација. Беше
потврдено дека нивото на истражувања за загадување на почвите варира од локација до локација,
но варијациите се јавуваат како резултат на различни нивоа на управување, но и поради нецелосното
известување. Поради оваа причина, во наредниот период неопходно е да се обезбеди основа за
систематско собирање на податоци и информации преку пописот на контаминирани локалитети,
што е составен дел на информативниот систем за заштита на животната средина.
Со ова на ум, неопходно е:
•
•
•
•
•

Промовирање на одржливо управување со земјишните ресурси и подобрување на политиката
за заштита на земјиштето и одржлива продуктивност.
Поттикнување на инвестиции, техничка соработка, политика, едукација и свест во областа
на заштитата на почвата.
Промовирање на насочени истражувања и развој, фокусирани на идентификување на
празнините, приоритетите и обединување на економската / продуктивната и социјалната
димензија и животната средина во копнената област.
Подобрување на квалитетот и достапноста на податоците за земјата и информациите кои
се однесуваат на корисниците (собирање, анализа, валидација, известување, следење,
интеграција со други дисциплини).
Усогласување на инструкциите и методите за заштита на почвата и одржливо управување.
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АНЕКС B6.1

Користени податоци

Слика 6.3 Физичка карта на Србија (модифицирана
географска карта на Србија, 1996

Слика 6.4 Просечна годишна температура на воздухот (пат е изменета
карта од Стратегијата за управување со водите на Република Србија,
2015)

Слика 6.5 Просечни годишни вредности на врнежите
(модифицирана карта од Стратегијата за управување со
водите на Република Србија, 2015 година)

Слика 6.6 Сопствена структура во српскиот фонд за шуми
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Слика 6.7 Присуство на одредени видови дрвја во српскиот
шумски фонд

Слика 6.8 Просторна распределба на растечкиот фонд во српските
шуми (m3 /ха)

Слика 6.9 Карта на хидрографската мрежа (генерирана од
Топографската карта на Србија, 1973

Слика 6.10 CORINE Land Cover (модифицирана карта од CORINE
Land Cover (CLC), 2006
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Слика 6.11 Главни сливови во Србија (изменета карта од
Стратегијата за управување со водите на Република Србија, 2015)

Слика 6.12 Карта на ерозија на почвата на Србија (модифицирана
карта од картата за ерозија на почвата на Србија, 1983)

Слика 6.13 Технички и еколошки работи на територијата на Србија
(изменета карта од Стратегијата за управување со водите на
Република Србија, 2015 година)

Слика 6.14 Тренд и просечна вредност на SWQI во реките на
Република Србија (2004-2013) (изменета карта од Извештајот за
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