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ПРЕДГОВОР И

ПРИЗНАНИЈА
Регионот на југоисточна Европа се каратеризира со голема разновидност од климатски,
педолошки и геоморфолошки својства, кои создаваат услови за разновидни земјоделски
практики, од најнапредни и интензивни кои се применуваат во пониските плодни котлини, до
потрадиционалните форми во повисоките предели. Пасторализмот и ситниот добиток играат
клучна улога за опстанокот на планинските заедници. Природата го благословила регионот со
едни од најплодните почви во Европа, како онаа во Панонската низина, како и прекрасните
планини покриени со шуми и пасишта и прекрасните плажи. Во секој случај, регионот, исто
така, има почви со природни ограничувања, почнувајќи од соленоста, процентот на натриум,
недоволна дренираност и неповолна текстура, плитки и каменити почви. Кога овие услови
ќе се комбинираат со пониски температури, посебно на повисоките места и сушни услови во
пониските области, се отежнуваат условите за земјоделство. Првата последица од овие сурови
биофизички услови е напуштање на земјиштето и зголемени трошоци за земјоделците во овие
области.

Целта на поддршката за ANC е да се овозможи целосна или делумна компензација за
земјоделците за природните и специфичните ограничувања на земјоделството во областите со
природни или други специфични ограничувања, со цел да се осигури земјоделското производство
во овие области и да се спречи напуштањето на истите. Европската унија посветува посебно
внимание на областите со природни ограничувања (ANC), а нејзините искуства покажуваат
дека политиките за ANC даваат различни резултати во различни земји од ЕУ, меѓутоа општиот
заклучок е дека поддршката за ANC е инструмент за подобрено насочување на националните
земјоделски фондови и зачувување на населението и земјоделското производство во
загрозените области. Понатаму, политиките за ANC остануваат интегрален дел од Заедничката
земјоделска политика на ЕУ (ЗЗП) бидејќи опфаќаат важни аспекти од стратегиите за
интегриран рурален развој како поддршка на земјоделците кои се соочуваат со овие природни
предизвици.

Министерствата за земјоделство и рурален развој од регионот на Западен Балкан, како членки
на Постојаната работна група за регионален рурален развој во ЈИЕ (SWG), ја согледуваат
важноста за решавање на прашањето со ANC и влијанието врз националниот и регионалниот
рурален развој, па според тоа, побараа да се извотви оваа студија. Во контекст на зголемените
напори на земјите од југоисточна Европа кон членство во ЕУ, оваа публикација се обидува
да укаже на типот податоци што се достапни во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово*,
Македонија, Црна Гора и Србија, какви се идентификуваните податоци и институционални
недостатоци и решенијата и какви политики се потребни за усвојување и спроведување на
методологијата на ЕУ за мапирање и определување на ANC. Понатаму, намерата е да се спојат
националните анализи во една регионална анализа на ANC, како заедничка платформа што ќе
биде од суштинска важност за создавање на политики и одлучување на различни нивоа.
Процената на ANC и подготовката на оваа студија се направи во рамките на регионалната
програма „Рурален развој преку интегрирано управување со шумските и водните ресурси во
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Југоисточна Европа (LEIWW)“ формирани од германското сојузно министерство за економска
соработка и развој. Регионалната програма ги вклучува Албанија, Босна и Херцеговина,
Косово*, Македонија, Црна Гора и Србија и ја спроведува Deutsche Gesellschaft für Internationale,
Zusammenarbeit (GIZ ) и Постојаната работна група за регионален рурален развој во ЈИЕ (SWG).

По овој повод, GIZ и SWG изразуваат благодарност до Министерствата за земјоделство и
рурален развој од регионот на ЈИЕ, како и до сите национални, регионални и меѓународни
експерти кои беа вклучени во анализата на ANC за нивната посветеност и придонес во текот
на подготовката на извештајот од процената на ANC. Посебна благодарност исто така до Проф.
Панди Здрули од CIHEAM Меѓународниот центар за напредни медитерански агрономски студии
од Бари, Италија и проф. Ордан Чукалиев од Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје,
Македонија за координацијата на целокупната активност и за нивната сеопфатна техничка и
научна поддршка.

На крајот, но не помалку значајно, посебна благодарност упатуваме кон Заедничкиот
истражувачки центар на ЕК (JRC), Институтот за животна средина и одржливост (IES),
Единицата за следење на земјоделските ресурси (MARS), Испра, Италија, за нивната научна
и советодавна поддршка која беше од суштинско значење за изготвувањето на оваа студија.

Во името на Секретаријатот на SWG			

Во името на Програмата на GIZ LEIWW

Г. Бобан Илиќ 									 Г. Бенџамин Мор
Генерален секретар								
Водач на тимот
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ПОРАКА

ОД CIHEAM
И ИНСТИТУТОТ ВО БАРИ
Меѓународниот центар за напредни медитерански агрономски студии (CIHEAM) има повеќе
од половина век традиција на друштво на тринаесет евромедитерански земји (Албанија,
Алжир, Египет, Франција, Грција, Италија, Либан, Мароко, Малта, Португалија, Шпанија, Тунис
и Турција). Во моментот единствено Албанија го претставува регионот на Западен Балкан и
покрај фактот што поранешна Југославија беше една од основачките членки на CIHEAM. Во
секој случај, контактите на CIHEAM со регионот отсекогаш биле клучен дел од активностите
на организацијата и стотици студенти од Балканот имале можност да студираат на четирите
институти на CIHEAM кои се наоѓаат во Бари (Италија), Монтпелје (Франција), Зарагоса
(Шпанија) и Хања (Грција).
Во рамките на иницијативите за обука, една од најзначајните беше БИО 84 – Техничка обука во
органско земјоделство за поддршка на руралниот развој и безбедноста на храната во балканскиот
регион – координирана од Медитеранскиот агрономски институт од Бари (CIHEAM-IAMB),
финансирана од Министерството за надворешни работи (МНР) во рамки на Законот 84 од 2011
година, кои има за цел квалификување на локални експерти. Заедно со БИО 84, CIHEAMIAMB има извонредно богата програма на обуки преку кои се нудат многубројни курсеви,
традиционални и на далечина, за органско производство, управување со земјишни и водни
ресурси, интегрирано управување со штетници, одржлив рурален развој. Програмата има
територијална конотација и е значајно врзана со Балканот и Медитеранот.
Слична плодна соработка меѓу CIHEAM-IAMB има на проектот „Градење капацитети: Јакнење
на Косовското Министерство за земјоделство, шумарство и рурален развој за подробрување
на производството на зеленчук според стандардите на ЕУ“ кој е дел од активностите за
поддршка на примарниот сектор на Косово* и е насочен кон воведување на ЕУ стандардите
во производството на овошје и зеленчук и создавање национално тело што ќе го поддржува
развојот на органско земјоделство. CIHEAM-IAMB, во улога на координатор има друга важна
иницијатива, MOAN (Медитеранска мрежа за органско земјоделство), мрежа која се состои од
партнери од 24 земји на Медитеранот, вклучително и Западен Балкан. Треба да се спомне дека
во 2001 година, со средства од ЕК, CIHEAM-IAMB го спроведе и основаше Информатичкиот
систем за почви на Албанија (SIS проектот на Албанија) кој беше прв од овој тип за земјата по
децении изолација.
Токму поради ова CIHEAM и Институтот од Бари се особено благодарни за можноста да
обезбедат научна и техничка поддршка за проектот за ANC , иницијатива токму навреме
за да им помогне на земјите од Западен Балкан да ги исполнат условите за пристап во ЕУ.
Остануваме посветени на јакнење на нашата соработка со регионот и нудиме експертиза за
овие земји во насока на нивната интеграција во ЕУ.
Косимо Лакирињола
Генерален секретар на Меѓународниот центар за напредни медитерански агрономски студии
(CIHEAM)
Маурицио Раели
Директор, CIHEAM – Медитерански агрономски институт од Бари, Италија
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ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ,

ПРИМЕНЕТА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА
ПРОЦЕНА И ВКЛУЧЕНИ ЕКСПЕРТИ И
ИНСТИТУЦИИ
Една од главните цели на програмата LEIWW е создавање предуслови за политики основани
врз докази и креирање на политики во согласност со ЕУ политиките поврзани со целите за
животната средина во руралниот развој и земјоделството. Согласно оваа цел, се поддржува
развој на политички процени основани на докази и анализа на недостатоците за да се
дадат политички препораки во однос на руралниот развој, вклучително области со природни
ограничувања и одржливо управување со природните ресурси во ЈИЕ.

Целта на задачата за ANC е развој на методологија за карактеризирање, мапирање и
определување на областите со природни ограничувања во земјите од ЈИЕ и давање препораки
за политиките во земјите од ЈИЕ согласно европските стандарди и методологии.
Клучниот исход на оваа задача е следниот:
•
•
•

Методолошки пристап и упатства за карактеризација и мапирање на ANC ;
Процена и препораки за политики за карактеризацијата и мапирањето на областите со
природни ограничувања во земјите од ЈИЕ согласно методологијата и стандардите на ЕУ;
Процена на политики, процена на достапноста на податоците, анализа на недостатоци
во однос на податоците, обезбедување институционална структура и процена на
влијанијата од пристапот за ANC на регионално и национално ниво.

Процената се изврши користејќи го пристапот на таканаречената „консултантска каскада“, кој
овозможува сите експерти да учат едни од други и континуирано да разменуваат искуства.
Според овој пристап се вклучија по 3 тематски експерти од секоја земја/територија, со цел да се
проценат и елаборираат националните податоци релевантни за пристапот кон ANC. Се избраа
вкупно 20 високо стручни експерти од земјите/териториите од регионото за подготовка на
процената. Истовремено, тие претставуваа различни институции, вклучително Министерствата
за земјоделство, Министерството за животна средина, истражувачки и образовни институции
и граѓанските сектори од регионот.

Националните експерти ги поддржаа регионали експерти кои имаат сеопфатно меѓународно
искуство во истражување и процени во земјоделството, областите со природни ограничувања,
инструменти за финансирање и аспектите од животната средина поврзани со руралниот развој.
Меѓународниот центар за напредни медитерански агрономски студии (CIHEAM) ги координираше
сите национални експерти и регионалниот експерт со клучна улога за координација во задачата
и беше врската со методологиите и стандардите на ЕУ, како и со JRC .
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ДЕЛ А
РЕГИОНАЛНИ

АСПЕКТИ
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ПОГЛАВЈЕ А1
ЕУ МЕТОДОЛОГИЈА ЗА
ИДЕНТИФИКАЦИЈА И
РАЗГРАНИЧУВАЊЕ НА ОБЛАСТИТЕ СО
ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА (ANC )
Автори: Андреа Хагио и Жан Мишел Терес, Европска Комисија, Центар за заеднички
истражувања, Институт за животна средина и одржливост (IES), Единица за следење на
земјоделските ресурси (MARS), Испра, Италија
Европската унија, преку буџетот од Заедничката земјоделска политика ги поддржува областите
со природни ограничувања (претходно нарекувани запоставени области) во планинските региони
или други области кои се соочуваат со природни или други специфични ограничувања. Целта на
оваа шема е да се придонесе кон одржување на руралните области и промовирање на одржливи
земјоделски системи преку поттикнување на континуирано користење на земјоделското
земјиште. Со цел да се осигури ефикасноста на таквата поддршка, се предвидуваат плаќања за
да се компензираат земјоделците за загубените приходи и дополнителните трошоци поврзани
со природните недостатоци на определената област.
Помошта за запоставените области во Европската унија (ЕУ) започна во 1975 година. Оттогаш
се направени неколку реформи почнувајќи од справување со депопулацијата на руралните
области па се до зголемување на фокусот на одржување на некои начини на искористувањето
на земјоделското земјиште и придобивките за животната средина. Тековната регулатива во
врска со областите со природни ограничувања за програмскиот период од 2014 до 2020 година
може да ја најдете во текстот за Рурален развој, во членот 32 од Регулативата 1305/2013 на ЕУ.
Има три категории кои се класифицираат како ANC. Секоја категорија опфаќа конкретен склоп
на природни или специфични ограничувања во Европа, каде што е загрозен континуитетот на
земјоделството.
1. Планински области – се оние области кои се карактеризираат со значајно ограничување во
можностите за користење на земјоделско земјиште и значајно зголемување на трошоците
за производство поради:
a. постоењето на тешки климатски услови како последица на надморската височина, а
според тоа и значајно пократката сезона за одгледување на земјоделските култури;
b. На пониски места, значајна појава на земјоделски површини на наклонети терени
кои се престрмни за користење на механизација или бараат користење на скапа
специјализирана опрема или комбинација од овие два фактори, каде што ограничувањата
кои произлегуваат од секој фактор посебно не се голем предизвик, но комбинацијата од
двата фактори претставува ограничување.
Областите што се наоѓаат северно од 62-та паралела и поединечни области соседни на овие,
исто така, се сметаат за планински области и автоматски се класифицираат како ANC.
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2. Области, различни од планинските области, кои се соочуваат со значајни природни
ограничувања – се области врз кои влијаат значајни природни ограничувања, како што
се ниска продуктивност на почвата или неповолни климатски услови. Оваа категорија се
однесува на области кај кои најмалку 60% од земјоделските површини1 исполнува еден од
критериумите наведени во Анекс II (или Табела А1.1 од ова поглавје) од регулативата за
минималните вредности што се наведени.
3. Други области врз кои влијаат значајни ограничувања – се области каде што е неопходно
континуирано управување со земјиштето, со цел да се зачува или подобри животната
средина, да се одржи руралната околина, да се зачува туристичкиот потенцијал на областа
или да се заштити крајбрежјето. Вкупниот опсег на овие области не треба да надминува
10% од површината на засегнатата земја- членка.
Квалификуваноста се определува на ниво на локални административни единици или на ниво
на јасно разграничена локална единица која опфаќа единствена јасна и компактна географска
област со дефиниран економски и административен идентитет.
Во минатото, спроведувањето на мерката резултирало со регионални разлики, имајќи го предвид
бројот и хетерогеноста на критериумите што се применувале (Извештај за запоставени области
од Европскиот суд на ревизори, 2003г.). Со цел да се усогласи разграничувањето воведена
е заедничка рамка на биофизички критериуми. Тие се основаат на дефиницијата содржана
во Анекс III од Регулативата 1305/2013 на ЕУ (Табела А1.1). Од земјите- членки се бара да ги
користат за разграничување на областите под влијание на природни ограничувања, различни
од планинските области, користејќи најсоодветни збирки достапни податоци.
Рамката за развој на заедничките биофизички критериуми е изградена врз основа на целите
дадени од генералниот директорат за земјоделство и рурален развој (DG AGRI) и вклучува
сеопфатен преглед на внатрешни и надворешни научни извештаи, препораки од климатскиот
панел, експерти за почва и процена на земјиште и од резултати од техничките состаноци со
земјите-членки за нивните симулации за ANC.
Со цел да се одржи методот едноставен, робустен и транспарентен, направен е ограничен
избор на основни карактеристики на почвата, климата и теренот. Овие карактеристики беа
проценети и вклучени како најважни за определување на разликите помеѓу земјиштата по
однос на нивната адекватност за основни земјоделски активности.
Резултатите може да се користат за ефективно разграничување на два типа земјишни
карактеристики за земјоделството, под услов да има достапни сигурни основни податоци
(опсервации, мерења или процени) со доволна просторнa и временскa резолуција.
Земени се во предвид неколку цели и препораки за развој на општите биофизички критериуми:
•
•

•

•
•

1
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Научно јасна и разбирлива методологија: Примената на критериумите треба да е
транспарентна, директна и научно јасна за да овозможи пренесување во политичката
рамка.
Клучните карактеристики на почвите, климата и теренот во ЕУ-28: Критериумите
треба да се основаат на најважните карактеристики на земјиштето според неговата
соодветност за примарна земјоделска активност и треба да се применливи во ЕУ-28
земјите-членки.
Природни услови: Класификацијата треба да е поврзана со области што имаат сериозни
тешкотии и природни ограничувања за земјоделство, а не како се користи земјиштето,
т.е. не ги идентификува условите за постигнување оптимална продукција за сите
земјоделски култури.
Земјоделски области: Критериумите треба да се фокусираат на земјоделските области
кои вклучуваат трајни пасишта, трајни насади и обработливо земјиште. Тука не се
вклучуваат шумските области.
Неспецифичен за земјоделските култури: Методот не треба да зависи од типот
застапената култура. Соодветноста земена предвид се однесува на европска
конвенционална механизирана фарма, , адптирана за производство на житни култури

“земјоделска површина” значи секоја површина зафатена со обработливо земјиште, трајни тревни површини и пасишта или трајни насади
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•

или адаптирана за производство на треви за слама, силажа или испаша.
Да не се менува во програмскиот период: Критериумите не треба да се менуваат
во текот на периодот на програмата. Во врска со климата, не треба да се основа на
конкретна година, туку, се зема предвид веројатноста на појава врз основа на понова
серија метеоролошки податоци.

Критериумите се применуваат за „природни“ услови. Според тоа, се исклучуваат областите каде
што имало значајни природни ограничувања кои се надминале со инвестиции или економска
дејност или преку доказ за нормална продуктивност на површините или каде што методите за
производство или земјоделските системи довеле до намалување на загубите на приходи или
доподополнителни трошоци. Ова се однесува на таканареченото прецизно усогласување на
разграничувањето на областите. Се врши врз основа на објективни критериуми (член 32, став
3 од Регулативата 1305/2013 на ЕУ).

БИОФИЗИЧКИ КРИТЕРИУМИ
Биофизичките критериуми за идентификација на значајните природни ограничувања за
земјоделството во Европа се дадени во Табелата А1.1 подолу.
Табела А1.1. Критериуми за почвата, климата и теренот за класификација на земјиштето според неговата соодветност за
примарна земјоделска дејност. Минималните вредности (прагови) упатуваат на земјоделски области со сериозни природни
ограничувања за земјоделство.
КРИТЕРИУМ

ДЕФИНИЦИЈА

МИНИМАЛНО (ПРАГ)

Должина на периодот на вегетација
(LGP) (број денови) дефинирано според
бројот на денови со дневна просечна
температура >5oC (LGPt5) ИЛИ

≤180 дена

Сума на активни температури (степениденови) за периодот на вегетација,
дефинирано според акумулираната
дневна просечна температура >5o

≤1.500 степени

Сооднос на годишни врнежи (P) во
однос на годишната потенцијална
евапотранспирација (PET)

P/PET ≤0.5 (суви субхумидни области)

Број денови над полскиот воден
капацитет

≥230 дена

Области кои се презаситени со вода во
значаен период од годината

Влажни до 80см од површината во
период над 6 месеци, или влажни до
40см над 11 месеци ИЛИ
Слабо или многу слабо дренирани почви
ИЛИ
Глејни слоеви (глејна боја) до 40см од
површината

КЛИМА

Ниска температура

Суша
КЛИМА И ПОЧВА
Прекумерна влажност на почвата
ПОЧВА

Ограничена дренираност на почвата

Неповолна текстура на почвата и
каменитост

Релативно изобилство глина, мил и
песок,
Органска материја (масени %) и
Фракција на Груб материјал (волумни %)

≥15% од површинската почва е груб
материјал, вклучително појава на
каменлива површина од матичниот
супстрат или нанесени камења, карпи,
ИЛИ
Текстурната класа во половината или
повеќе (кумулативно) во слојот до 100см
од површината на почвата да е песок
или иловест песок дефиниран како:
прав % + 2 x глина%-≤30% ИЛИ
Текстурна класа на површинската почва
во поголем дел глина (≥60%) ИЛИ
Органска почва (органска материја
≥30%) од најмалку 40см ИЛИ
Површинската почва содржи 30% или
повеќе глина и има вертични својства во
длабочина од 100см од површината
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Плитка почва за развој на коренот

Длабочина (см) од површината до појава
на кохерентна цврста стена или цврста
подлога

≤30см

Соленост: ≥4 деци-Сименс на метар
(dS/M) во површинскиот слој ИЛИ
Незадоволителни хемиски својства

Присуство на соли, заменлив натриум,
прекумерна соленост

Алкализација: ≥6 процент заменлив
натриум (ESP) во половината или
поголем дел (кумулативно) на 100см од
површинскиот слој ИЛИ
Киселост на почвата: ≤5pH (во вода) во
површинскиот слој на почвата

ТЕРЕН
Стрмен терен

Промена на висина во однос на
планиметричкото растојание (%)

≥15

Овие критериуми потекнуваат од земјоделскиот „пристап кон проблематично земјиште“ (FAO,
1990а и Nachtergaele, 2006) каде што минималните вредности се изведени и оправдани од врвни
научни познавања и експертски консултации. Критериумите се основаат на избор основни
карактеристики на почвата, климата и теренот кои се сметаат за најважни за разграничување
на земјиштето според неговата соодветност за примарна земјоделска дејност во Европа.
Во земјите или регионите за кои определените критериуми не се од значење, истите не мора
да се пресметуваат. Одредени критериуми се поапсолутни од други, а некои се полесни за
надминување. Меѓутоа, секој критериум, покрај тоа што има посебно влијание и праг, во одреден
момент претставува сериозно природно ограничување за земјоделските активности. Поради
тоа, разграничувањето на областите е транспарентно во целата Заедница.
Критериумите што се применуваат тука се за „природни“ услови на почвите и климата. Според
тоа, кога се подобруваат условите на почвата и/или климата (на пример, преку дренажа,
наводнување или други техники), критериумите не може да се применуваат на ист начин, бидејќи
се надминало природното ограничување. Следствено, разграничувањето на областите треба
прецизно да се усогласи по направеното подобрување (за понатамошни насоки, види член 32,
став 3 од Регулативата 1305/2013 на ЕУ и документот на Комисијата за прецизно усогласување
во областите кои се соочуваат со значајни природни и специфични ограничувања, подготвен од
ГД за земјоделство и рурален развој (DG AGRI) за препораки за прецизно усогласување).
Причини за изборот на модифицираниот „пристап кон проблематичните земјишта“ за мапирање
на ANC, а не сеопфатно елаборираниот пристап кон квалитетот на земјиштето се должи на
неговата едноставност, робустност, транспарентност и целите што треба да ги постигне, т.е.
идентификување на областите со ограничувања за земјоделство, а не да ги идентификуваат
сите потребни услови за постигнување оптимално производство за секој тип култура.
Концептот на должината на вегетацискиот период (критериумот за ниска температура) и
пристапот основан на веројатност за климатските карактеристики се усвоени од пристапот за
Агроеколошкио зонирање (FAO ,1978, 1996 и Фишер и сораб. 2002г.).

ПРОЦЕНА НА КРИТЕРИУМИТЕ
Критериумите се проценуваат според агрономскиот закон за минимум (Либиговиот закон). Штом
се увиди дека еден од критериумите го поминал прагот од Табела 1, соодветното земјиште се
смета дека има природно ограничување во однос на земјоделско производство. Критериумите
не се проценуваат и не им се задава релативна важност или приоритет.

ПРЕСМЕТКА НА КЛИМАТСКИТЕ КРИТЕРИУМИ
Климатските критериуми се третираат по веројатност. Со цел да се земат предвид промените
во текот на годината кои се случуваат со должината на сезоната на вегетација, акомулацијата
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на температура, сушата и прекумерната влажност на почвата, овие карактеристики се
класифицираат како природни ограничувања во пристапот според веројатност: т.е. веројатноста
за надминување на прагот е поголема од 20%.
Референтниот климатски период препорачан од Светската метеоролошка организација (СМО)
се состои од 30 години, бидејќи тоа е доволно долг период за филтрирање на какви било
варијации во годината или какви било аномалии. Тековниот климатски референтен период кој
го користи СМО е од 1 јануари 1961 година до 31 декември 1990 година. (http://www.wmo.int/
pages/themes/climate/climate_data_and_products.php).
Во секој случај, се поставува прашање за репрезентативноста на период како што е периодот
од 1961-90 по повеќегодишна нестабилност на климата. Понатаму, некои земји имаат повеќе
податоци од метеоролошки опсервации кои се од поново време споредено со периодот од пред
40 години. Како последица на тоа и како што е предложено од Комисијата за климатологија
на СМО, референтниот период може да се адаптира за да одговара на целите на примената
и да се основа на најдобрите достапни метеоролошки збирки податоци, заедно со следните
принципи:
−− Тековниот климатски референтен период е од 1 јануари 1961 година до 31 декември 1990
година;
−− Возможно е ажурирање на референтниот период според принципот на „клизен““ период од
30 години, кој се ажурира за секои 10 години (период кој почнува на 1 јануари од годината
што завршува со број 1, на пример, 1971, 1981) зависно од најдобрите достапни збирки
податоци, со времетраење на „клизниот“ период од 30 години;
Откако ќе се избере референтен период за метеоролошката процена, истиот ќе се користи
за пресметување на сите критериуми поврзани со климата (т.е. ниска температура, суша,
прекумерна влажност на почвата). За да се процени веројатноста за надминување на некои од
климатските параметри потребни се временските серии на дневни метеоролошки податоци.
Се препорачува да се користи референтниот период кој најмногу одговара според најдобрите
достапни метеоролошки податоци и следејќи ги горенаведените принципи како што препорачува
СМО.
Во случај кога не се достапни метеоролошки опсервации, друга можност е да се користат
податоците што ги генерираат метеоролошките модели (податоци од повторна анализа), под
услов хоризонталната резолуција да е соодветна за географската единица што се проценува,
типичнa димензија на матрица кога се проценуваат локални административни единици (ЛАЕ2)
e 10 x 10 km или максимално 20 x 20 km и времетраењето на сериите податоци треба да ги
следи горе наведените принципи.

МАПИРАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ПОЧВА
Националните податоци за почвата се помалку усогласени споредено со климатските
податоци и се користат различни класификациски системи за различни својства на почвите
кои се претставени на различни начини според националните и регионалните карактеристики,
согласно потреби и цели на земјите. Според тоа, не е возможно да се даде единствен одговор
како да се изведат критериумите за почвите за сите земји-членки.
Се препорачува земјите членки да ги користат најсоодветните достапни податоци за почвата и
земјиштето, кои се со хомогено покривање, добра резолуција и добро ниво на точност. Размерот
што се препорачува за процена на критериумите за почвите е 1:25.000 до 1:50.000. Некои земјичленки користат размер од 1:5.000, кој е уште подобар за проценување на ограничувањата на
почвата на ниво на општина.
Следните почвени својства се потребни за процена на земјоделско земјиште кое е ограничено:
•

Дренажа (хидроморфниот статус на почвата и фреквенцијата и времетраењето на
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•
•
•
•
•
•
•
•

влажните периоди)
Каменливост (содржина на камен во зафатнински %)
Текстура (% глина и прав) во слојот од 100см од површината на почвата (и содржина на
глина (во %) во површинскиот слој на почвата)
Содржина на органска материја во почвата (%) и дебелина на органските слоеви во слој
од 100см од површината на почвата
Вертични својства во слојот до 100см од површината на почвата
Длабочина на развој на кореновиот систем (см)
Засоленост (електрична спроводливост на почвениот екстракт (ECE) во децисименси
на метар (dS/m)]
Процент на натриум (процент на заменлив натриум (ESP)1 или како SAR (сооднос на
атсорпција на натриум)2)
pH (вредност на активност на водородните јони како показател на киселост на почвата,
мерено на сооднос почва наспрема вода од 1:5)

ПРЕСМЕТКА НА НАКЛОН
Со текот на времето развиени се неколку инструменти за определување на наклон.
Топографијата се проценува користејќи фотограметрија. Во тековната практика, исто така, се
користат збирките податоци за елевација во висока резолуција кои се добиваат од радарите
и сателитите. Вообичаено, земјите-членки имаат податоци за елевацијата со резолуција од
10-20м или попрецизна, кои ги добиваат преку агенциите за мапирање. За дадена локација,
пресметката на наклонот (падината) зависи од резолуцијата на дигиталниот елевациски модел
(ДЕМ). ДЕМ со груба резолуција ќе значи и непрецизно мерење на реалната падина. Затоа се
препорачува да се користи ДЕМ со голем размер (20м хоризонтална резолуција или попрецизна).
Деталните критериуми и прагови за почвата, климата и параметрите на теренот се дадени во
Табелата А1.1. Терес и сораб., (2016), дава препораки за дефинирањето на секој критериум.

ЕДИНИЦА ЗА ПРОСТОРНО МЕРЕЊЕ
Мапирањето треба да се врши со доволно прецизност. Резолуцијата со која се достапни
биофизичките податоци варира меѓу земјите, а понекогаш и во рамките на една земја,
слично како и димензиите на административната единица за која се определуваат. Затоа, се
препорачува да се провери дали размерот за податоците за почвата и климата соодветствува
со размерите со кои е определена одредена област. На пример, не е соодветно да се користи
педолошка карта со мал размер (на пример, 1:1,000,000) за карактеризација на состојбите
на почвата на административни единици од неколку км2. Наместо тоа, се препорачува да се
користат педолошки карти со размер од 1:25,000 до 1:50,000. Меѓутоа, тие може да бидат дури
и со поголем размер зависно од локалните услови во секоја земја.
Усвоено е дека критериумот треба да се проценува само доколку истиот постои во определена
земја, т.е. не се врши мапирање ако критериумот не е природно ограничување (на пример,
критериумот сувост не се очекува во северните земји-членки).

РЕЗУЛТАТИ И ПРЕПОРАКИ ОД КОНТЕКСТОТ
Во 2016 година, JRC објави технички извештај „Ажурирани упатства за примена на општите
критериуми за идентификација на земјоделски области со природни ограничувања“ со цел
да даде насоки за обработка и мапирање на општите биофизички критериуми од страна на
земјите-членки на ЕУ за разграничување на областите со природни ограничувања (ANC).
Овие упатства се наменети да им помогнат на службениците од администрациите на земјите-
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1

ESP=заменлив Na* 100/CEC (Na и CEC во meq/100г почва)

2

SAR = Na /

ОБЛАСТИ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА: ПРОЦЕНА И ПРЕПОРАКИ ЗА ПОЛИТИКИ

членки, на техничките институти и изведувачите кои се занимаваат со обработка на општите
биофизички критериуми за разграничување на ANC. Со нив се опишуваат концепти и се
обезбедуваат информации за начините на изведување на показатели и како истите може да
се агрегираат.
Меѓутоа, треба да се напомне дека ова не е детален опис на конкретните чекори и постапки
што треба да се следат, бидејќи секоја земја-членка располага со различни бази на податоци и
алатки, па според тоа, не постои единствен одговор што ќе одговара за сите. Понатаму, ова не е
методологија што земјите-членки задолжително треба да ја следат. Наместо тоа, препораките
мора да се адаптираат во рамките на секоја земја-членка според расположивите збирки на
податоци за почвата, климата и теренот, постоечките методи за елевацијата на земјиштето и/
или резултатите од моделите. Целта е најдобро искористување на постоечките капацитети и
достапни извори на информации во ЗЧ, како и да се споделат знаења врз основа на стекнатите
искуства во текот на техничките дискусии меѓу ЗЧ и службите на Комисијата.
Точноста на примената на критериумите за разграничување на ограничените земјоделски
области од другите зони зависи од податоците, од семантичките како и од просторните
димензии. Ако семантичката резолуција на достапните опсервации, мерења или пресметки е
повисока (повеќе класи) или различна границите на класите) од она што се бара, потребно е да
се изврши рекласификација. Ова може да значи губење на информации и поголема несигурност.
Понатаму, се препорачува да се осигури дека просторната резолуција на податоците за почвата,
теренот и климата соодветствуваат со димензиите на административната единица што се
определува.

ЗОШТО КОРИСТЕЊЕТО НА ПРИСТАПОТ ЗА ANC
ВИСТИНСКО ВРЕМЕ ЗА ЗАПАДЕН БАЛКАН?

Е РЕЛЕВАНТЕН И ВО

Општите биофизички критериуми може да се користат насекаде во Европа за разграничување на
областите кои се соочуваат со сериозни природни ограничувања за земјоделско производство.
Тие обезбедуваат едноставен и споредбен систем иако за новно воспоставување потребна е
техничка работа и административни напори од страна на сите земји.
Соодветните податоци со детален просторен размер кој е потребен за за процена и
разграничување на ANC не се достапни на ниво на ЕУ. Поради тоа и со цел да се избегнат
неточни резултати, надлежните тела на земјите треба да ги применат општите критериуми
врз основа на доволно детални податоци за почвата и климата. Разграничувањето на ANC е
техничка работа за која е потребно време, стручност и компетентност за прашањата поврзани
со почвата, климата и теренот и за просторната анализа. За тоа може да биде потребно време
и тоа може да е скапо посебно ако на национално ниво не се достапни податоци за почвата и
климата со доволно просторни и семантички детали.
Поради ова и имајќи ги предвид досегашните искуства, се препорачува да се анализира
достапноста на податоците и да се преземат чекори, ако тоа е потребно, за нивно подобрување,
меѓутоа, истовремено да се почне со техничката работа за разграничување во рана фаза кога
земјата ќе одлучи да ја вклучи шемата за ANC во својата политика за рурален развој.
ГД JRC дава технички упатства за земјите-членки на ЕУ за време на разграничувањето на
ANC , со цел да осигури нивно конзистентно разграничување насекаде во ЕУ. Соработката
започнува од прелиминарните фази на процена за да се подобри самиот процесот што помага
да се избегне ризикот одредени чекори, па дури и целото мапирање да треба да се повторува
во подоцнежните фази.
Проектот за ANC и тековниот извештај е прелиминарен и корисен чекор напред кон
спроведување на европската методологија. Имајќи предвид дека земјите од Западен Балкан
имаат намера да ги усвојат ЕУ стандардите, вклучително разграничување на ANC , согласно
методологијата на ЕУ во нивните политики за рурален развој, овој извештај може да биде
основа за подготовка на тој процес.
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ПОГЛАВЈЕ А2
ВЛИЈАНИЈА ОД ЕУ МЕТОДОЛОГИЈАТА
ЗА ANC ЗА СООДВЕТНИТЕ ЗЕМЈИ ОД
ЈИЕ
Автори: Панди Здрули1, Ордан Чукалиев2, Андреа Хагио3, Бобан Илиќ4, Бенџамин Мор5,
Елена Гаврилова5 и Дори Павловска- Ѓорѓиеска4

ВОВЕД
Методологијата за ANC што се применува во ЕУ ги одразува биофизичките услови во земјите
- членки на ЕУ. Еден таков пример е и правилото областите што се наоѓаат над 62 паралела
автоматски да се класифицираат како ANC. Други типични карактеристики, исто така,
вклучуваат голема експанзија на природни пасишта во земји како Ирска, каде што оваа форма
на земјишта опфаќа речиси 80% од земјоделското земјиште. Поради климатскиот режим на
северна Европа каде што доминираат врнежи и ниски температури, големи области во Финска,
Шведска, Велика Британија и другите земји се покриени со мочуришта и блата. Ова не е случај
со земјите од Западен Балкан.
Поради
карактеристичната
клима, почвите и теренот во
земјите од југоисточна Европа,
вклучително Албанија, Босна
и Херцеговина (БиХ), Косово*,
Македонија, Црна Гора и Србија
(слика А2.1) потребно е да се
ревидира методологијата за ANC
што веќе е во употреба во ЕУ,
но само ако тоа се поткрепи со
научни докази. Во секој случај,
критериумите
и
праговите
остануваат исти. За да се
направи тоа, првиот чекор е да
се разберат тековно достапните
податоци, да се провери нивниот
квалитет и да се изврши контрола
и како би можеле да се користат
за да се започне со процесот на
разграничување на ANC.

Слика A2.1. Карта на земјите кои учествуваат во Проектот ОПО на ЈИЕ
(Албанија, Боса и Херцеговина (БиХ), Косово*, Македонија, Црна Гора и Србија)

Меѓународен центар за напредни медитерански агрономски студии (CIHEAM) Медитерански агрономски институт во Бари, Италија
Универзитет св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија
3
Европска Комисија, Заеднички истражувачки центар, Институт за животна средина и одржливост (IES), Единица за следење на земјоделските ресурси
(MARS) Испра, Италија
4
Постојана регионална работна група за рурален развој во ЈИЕ (SWG), Скопје, Македонија
5
Рурален развој преку интегрирано управување со шумите и водните ресурси во југоисточна Европа (LEIWW) Deutsche Gesellschaft für Internationale 		
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Скопје, Македонија.
1
2
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Табела А2.1. Достапност на податоци за почвата, климата и теренот во земјите од ЈИЕ, вклучени во проектот за областите со
природни ограничувања
ДОСТАПНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ И ПРЕДЛОГ РЕШЕНИЈА
КРИТЕРИУМ

ДЕФИНИЦИЈА

МИНИМАЛНО
(ПРАГ)
АЛБАНИЈА

БиХ

КОСОВО*

МАКЕДОНИЈА

ЦРНА ГОРА

СРБИЈА

КЛИМА

Ниска
температура

Сувост

Должина на
периодот на
вегетација (LGP)
(број денови)
дефинирано според
бројот на денови со
дневна просечна
температура >5oC
(LGPt5) ИЛИ

≤180 дена

Достапни се
прелиминарни
процени;
потребно е
понатамошно
елаборирање

Ова е клучен
показател;
ќе се изврши
внимателна
процена

Може да има
области;
Недостасуваат
податоци за
климата во
Србија

Достапни се
прелиминарни
процени;
потребно е
понатамошно
елаборирање

Достапни се
прелиминарни
процени;
потребно е
понатамошно
елаборирање

Достапни се
прелиминарни
процени;
потребно е
понатамошно
елаборирање
Достапни се
податоци за
климата до
2012 г.

Сума на активни
температури
(степени-денови)
за периодот
на вегетација,
дефинирано според
акумулираната
дневна просечна
температура >5o

≤1.500 степени

Исто како
погоре

Исто како
погоре

Исто како
погоре

Исто како
погоре

Исто како
погоре

Исто како
погоре

Сооднос на годишни
врнежи (P) во
однос на годишната
потенцијална
евапотранспирација
(PET)

P/PET
≤0,5 (суви
субхумидни
области)

Достапни
се многу
ограничени
податоци
Има малку
области кои ги
исполнуваат
критериумите

Не е важно

Не е важно

Не е важно
или присутно
е во многу
ограничени
области

Не е важно
или присутно
е во многу
ограничени
области

Не е важно
или присутно
во ограничени
области
(методот по
Харгреавес
наместо
Пенман
Монтеит)

Заеднички договор за климатските податоци е да се користи референтен период 1961-1990г.
КЛИМА И ПОЧВА

Прекумерна
влажност на
почвата

Број денови над
полскиот воден
капацитет

≥230 дена

Постојат
податоци;
може да се
намали бројот
на деновите

Постојат
делумни
податоци; може
да се намали
бројот на
деновите

Недостасуваат
податоци, само
процени од
експерти

Постојат
податоци,
меѓутоа може
да се намали
вкупниот број
на денови

Постојат
податоци,
меѓутоа може
да се намали
вкупниот број
на денови

Постојат
податоци,
меѓутоа може
да се намали
вкупниот број
на денови

Влажни
до 80см од
површината
во период над
6 месеци, или
влажни до
40см над 11
месеци

Податоците ќе
се изведат од
постоечките
педолошки
карти, не
се достапни
теренски
мерења

Податоците ќе
се изведат од
постоечките
педолошки
карти, не
се достапни
теренски
мерења

Само
ограничени
информации
од стари
педолошки
карти од
поранешна
Југославија

Податоци од
стари и нови
педолошки
истражувања
и педолошки
карти

Податоците ќе
се изведат од
постоечките
педолошки
карти, не
се достапни
теренски
мерења

Податоците ќе
се изведат од
постоечките
педолошки
карти, не
се достапни
теренски
мерења

ПОЧВА

Ограничена
порозност на
почвата

Области кои се
презаситени со вода
во значаен период
од годината

ИЛИ
Слабо или
многу слабо
дренирани
почви
ИЛИ
Глејни слоеви
(глејна боја)
до 40см од
површината
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Неповолна
текстура на
почвата и
каменитост

Плитка почва за
вкоренување

Незадоволителни
хемиски својства

20

Релативно
изобилство глина,
мил и песок,
Органска материја
(масени %) и
Фракција на Груб
материјал
(волумни %)

Длабочина (см)
од површината
до појава на
кохерентна цврста
стена или цврста
подлога

Присуство на соли,
заменлив натриум,
прекумерна
соленост

≥15% од
површинската
почва е груб
материјал,
вклучително
појава на
каменлива
површина од
матичниот
супстрат или
нанесени
камења, карпи,
ИЛИ

Педолошки
карти и
постоечки
теренски
истражувања

Педолошки
карти и
постоечки
теренски
истражувања

Недостасуваат
податоци во
Србија

Педолошки
карти и
постоечки
теренски
истражувања

Педолошки
карти и
постоечки
теренски
истражувања

Педолошки
карти и
постоечки
теренски
истражувања,
но
недостасуваат
податоци за
текстурата

Текстурната
класа во
половината
или повеќе
(кумулативно)
во слојот
до 100см од
површината
на почвата да
е песок или
иловест песок
дефиниран
како:

Постојат
детални
податоци за
240.000хa
земјоделско
земјиште
Остатокот
од претходи
истражувања

Исто како
погоре

Исто како
погоре

Исто како
погоре

Исто како
погоре

Исто како
погоре

Текстурна
класа на
површинската
почва во
поголем дел
глина (≥60%)
ИЛИ

Исто како
погоре

Исто како
погоре

Исто како
погоре

Исто како
погоре

Исто како
погоре

Исто како
погоре

Органска почва
(органска
материја ≥30%)
од најмалку
40см ИЛИ

Присутни
се само
ограничени
области

Присутни
се само
ограничени
области

Не е важно

Не е важно

Присутни
се само
ограничени
области

Недостасуваат
податоци или
би можеле да
се изведат од
картите за
почви

Површинската
почва содржи
30% или
повеќе глина и
има вертични
својства во
длабочина
од 100см од
површината

Достапни се
аналитички
податоци за
240.000ха;
остатокот од
претходни
студии

Педолошки
карти и
постоечки
теренски
истражувања

Недостасуваат
податоци во
Србија

Педолошки
карти и
постоечки
теренски
истражувања

Педолошки
карти и
постоечки
теренски
истражувања

Стари
педолошки
карти како
референтен
извор, меѓутоа
недостасуваат
податоци

≤30см

Педолошки
карти и
постоечки
теренски
истражувања

Педолошки
карти и стари
теренски
истражувања

Недостасуваат
податоци

Педолошки
карти и
постоечки
теренски
истражувања

Педолошки
карти и
постоечки
теренски
истражувања

Педолошки
карти и
постоечки
теренски
истражувања

Соленост: 4
деци-Сименс
на метар
(dS/M) во
површинскиот
слој ИЛИ

Достапни се
податоци

Не е важно

Не е важно

Информации
достапни од
педолошки
карти

Не е важно

Недостасуваат
податоци,
меѓутоа постои
проблем; може
да се изведат
податоци од
педолошките
карти

Присуство
на натриум:
> 6 процент
заменлив
натриум
(ESP) во
половината или
поголем дел
(кумулативно)
на 100см од
површинскиот
слој ИЛИ

Достапни се
податоци

Не е важно

Важно за
ограничени
области

Информации
достапни од
педолошки
карти

Не е важно

Недостасуваат
податоци,
меѓутоа постои
проблем; може
да се изведат
податоци од
педолошките
карти

Киселост на
почвата: ≤5pH
(во вода) во
површинскиот
слој на почвата

Достапни се
податоци

Информации
од картите за
почви

Недостасуваат
податоци,
единствениот
извор е
од стари
педолошки
карти

Податоци од
педолошки
карти и нови
педолошки
истражувања

Податоци од
педолошки
карти и нови
педолошки
истражувања

Недостасуваат
податоци,
меѓутоа постои
проблем; може
да се изведат
податоци од
педолошките
карт
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ТЕРЕН
≥15

Стрмен терен

Промена на
висина во однос на
планиметричкото
растојание (%)

ДТМ и
теренски
истражувања

ДТМ и теренски
истражувања

ДТМ

ДТМ и
теренски
истражувања

ДТМ и
теренски
истражувања

ДТМ и
теренски
истражувања

НАОДИ, РЕЗУЛТАТИ, ДОСТАПНОСТ НА СПОРЕДБЕНИ ПОДАТОЦИ МЕЃУ
ЗЕМЈИТЕ И ИДНИ ПЕРСПЕКТИВИ
Деталните информации од Табелата А2.1 ја покажуваат разновидноста на информациите што
се достапни во земјите учеснички. Најкритична е состојбата во Косово*, каде што речиси
воопшто нема податоци за почвата и климата. Од аспект на информации за почвата, единствен
извор е Педолошката карта во размер од 1:50,000 од поранешна Југославија, објавена во 1974
година. Меѓутоа, дури и таа постои како слика во хартиен формат без други податоци, освен за
локацијата на педолошките профили кои се истражувале во текот на теренското истражување.
Нема опис на профилите или лабораториски податоци. Во секој случај, дури и да се достапни
овие податоци за почвата, тие не би биле целосно соодветни за разграничувње на ANC бидејќи
тие податоци биле собрани пред повеќе од 50 години и е потребно да се обноват.
Мапирањето и разграничувањето на ANC треба да предвиди значајни средства за нови
истражувања на почвата и нови лабораториски анализи, не само за Косово*, туку и за сите
други земји, бидејќи повеќето од нив во голема мера се потпираат на застарени педолошки
податоци.
Ситуацијата е речиси иста и за климатските податоци, и покрај фактот што се поставени
повеќе нови метеоролошки станици во земјите учеснички. И покрај тоа, податоците од нив
нема да ги исполнат барањата за ANC за 30 годишниот референтен период за спроведување
на климатското мапирање за ANC (т.е. процена на периодот на вегетација, суша и влажност на
почвата). Во таков случај, единственото решение за прашањето со климатските податоци е да
се искористи референтниот период 1961-1990. Овие податоци лесно може да се приберат преку
различни извори, вклучувајќи ги архивите на СМО. Ова, исто така, јасно се упатува и усвојува
со најновата ЕУ методологија за разграничување на ANC. Ако се достапни понови податоци за
климата, како што е случајот со Србија, тие треба да се искористат во процената.
Прашањата поврзани со топографијата и каратеризацијата на релјефот изгледа дека се
помалку проблематични бидејќи се достапни дигиталните теренски модели (ДТМ) и дигиталните
елевациски модели (ДЕМ) со 5 до 20м резолуција. Во текот на стручните дискусии и врз основа
на ЕУ методологијата, усвоено е дека треба да се користи 20м резолуција за мапирање на ANC
како најсоодветна резолуција за идентификување на разновидноста на релјефите и нивната
поврзаност со ANC.
Најдобриот извор на податоци за искористување на земјиштето е базата на податоци CORINE
достапна на интернет страницата на Европската агенција за животна средина (EEA). Многу од
земјите со ANC веќе ги имаат преземено податоците од CORINE2012 и тоа треба да е основа
за идентификација на земјоделските области и природните пасишта (CORINE шифра 231) за
мапирањето на ANC. Треба сеопфатно да се искористат националните статистички податоци и
истите треба да се проверат во однос на податоците од CORINE. Во ЕУ, земјоделското земјиште
ги вклучува обработливото земјиште, постојаните тревници и пасиштата како и трајните насади,
како што е дефинирано во член 4 од Регулативата бр. 1307/2013 на ЕУ. Истиот пристап, исто
така, треба да се користи во земјите од ЈИЕ.
Во различни институции на национално ниво достапни се дополнителни дигитални бази на
*

Оваа одредба не влијае врз ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на ОН и Мислењето на МСП за декларацијата на независност на
Косово. Во понатамошниот текст како “Косово*
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податоци во Географскиот информациски систем (ГИС). Тие вклучуваат ажурирани карти за
користењето на земјиштата, топографски карти, административни поделби и потподелби,
катастарски карти и многу други збирки податоци. Меѓутоа, овие информации често се
поделени меѓу различни владини агенции и институции и пристапот до нив е тежок. Поради
тоа, потребно е да се вклучат владините тела надлежни за ANC. Особено, министерствата за
земјоделство и животната средина треба да бидат водечки во забрзувањето на протокот на
постојни дигитални информации до националните тимови надлежни за мапирање на ANC и
елаборирање на податоците.
Треба да се напомне дека проектот има широка примена и влијание од аспект на политиката
за рурален развој, па според тоа, резултатите од истиот би можеле да бидат важни стратешки
инструменти за другите витални сектори од стопанството, како и за заштита и следење на
животната средина. Ова е уште една причина за споделување на податоците.
Споредувајќи ја методологијата за разграничување на ANC што треба да се усвои во земјите од
ЈИЕ со онаа на ЕУ, се препорачува сите критериуми на процена да останат исти, освен одредени
минимални вредности што може ќе треба да се усогласат. Тука, на пример, е вклучен прагот за
„230 дена над полскиот воден капацитет“ што е типично за областите од северна Европа,
каде што владеат различниклиматски режими, споредено со регионот на ЈИЕ. Меѓутоа, дури
и ако се задржи прагот од 230 дена непроменет, критериумот за „прекумерна влажност на
почвата“ треба да се замени со критериумот „ограничена дренираност на почвата“ даден во
Табела А1.1. Друг случај е посебниот тип глинеста почва од Балканот, позната како „смолница“
типичен за магнезиумови почви кои се формираат на ултрабазични серпентински карпи.
Тие покажуваат незадоволителни хемиски и физички својства и може да се квалификуваат
како ANC поради високиот процент глина и сите други карактеристики што се опишани во
критериумот „неповолна текстура на почвата“ во Табела А.1.1.
Друга точка на дискусија на средбите и работилниците за ANC е посветена на областите
со недоволна дренираност или задржување вода во подолг период во текот на годината.
Очигледно е дека методологијата за ANC се користи за мапирање на природните области
што се карактеризираат со такви услови. Но, историјата на земјите од ЈИЕ е на одреден
начин различна. Кај сите земји во текот а социјалистичкиот режим големи области биле
трансформирани од мочуришта во земјоделско земјиште преку интензивни владини проекти
за трансформација на таквото земјиште. Меѓутоа, по колапсот на социјалистичките режими,
се напуштиле интервенциите како што се чистење на одводните канали. Како последица на
тоа, многу од овие области биле погодени од поплави, прекумерна влажност, застој на вода и
процес на повторно преминување во мочуришта. Поради тоа, предлогот е истите да се вклучат
во мапирањето за ANC , без оглед на фактот што тие произлегуваат од неземјоделски области
(поранешни мочуришта) и биле трансформирани во обработлива земја благодарение на човечка
интервенција.

МЕЃУНАРОДНА ПРОЦЕНА НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА
РАЗГРАНИЧУВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ANC И ПРЕПОРАКИ ВО ВРСКА СО
ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРА
Проектот во секоја земја/територија учесник идентификуваше три категории експерти:
1. Агроном – Агрометеоролог – Агроеколог
Експертот треба да има диплома од високо образование по земјоделство, со знаења за
влијанијата на климата врз вегетацијата на посевите и приносот. Експертот треба да знае да
ја процени должината на вегетацискиот период и сумата на активни температури (денови на
вегетација -GDD) за различни кардинални температури во земјоделските области во земјата.
Експертот треба, исто така, да го разбира влијанието на сушата и прекумерната влажност и да
може да спроведе истражување за сувоста и влажноста во земјоделските области во земјата и
да изврши геопросторни анализи на влажноста на почвата во текот на целата година.
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2. Експерт за почви - Педолог
Експертот треба да има универзитетска диплома за почви со посебно знаење за својствата на
почвите кои ја ограничуваат вегетацијата на посевите и го намалуваат потенцијалот за принос.
Експертот за почви треба да може да ги идентификува земјоделските почви со ограничена
дренираност, периодот на присуство на прекумерна вода во земјоделските почви, неповолната
текстура на почвата и каменитоста што влијае врз растот на посевите, длабочината на
вкоренување на земјоделските почви. Исто така, експертот треба да може да ги разграничи
земјоделските области во земјата во однос на хемиските својства на почвата кои го ограничиваат
растот на посевот и продуктивноста, особено соленоста на почвата, процентот на натриум и
киселоста. Експертот за почва треба да може да врши геопросторни анализи на својствата на
почвата и да ги мапира областите со ограничувања.
3. Експерт за ГИС
Експертот за ГИС треба да го разбира земјоделството и да има искуство во областа на
почвите, климата, вегетацијата, итн. Експертот за ГИС треба да може да врши анализи и
моделирање на климата и почвите во земјоделските површини во земјата. Посебно, тој/таа
треба да ги поддржува другите експерти во развојот на модели за определување на областите
со природни ограничувања за земјоделско производство. Експертот за ГИС треба, исто така,
да врши анализи на теренот и да ги дефинира земјоделските површини со стрмни падини што
ја намалуваат продуктивноста на посевите, според методологијата што ќе ја обезбедат другите
експерти. Експертот за ГИС, треба да може да развива геопросторни бази на податоци и да ги
презентира резултатите од анализите во ВЕБ ГИС формат.
Се избраа вкупно 20 високо стручни експерти од земјите/териториите од регионот. Тие
претставуваат различни институции, вклучително, министерства за земјоделство,
министерството за животна средина, истражувачки и образовни институции (универзитети) и
приватниот сектор. Меѓутоа, капацитетите на земјите не се исти. На пример, Србија, Македонија,
Црна Гора и Република Српска се напредни во однос на достапноста на податоците и ГИС
софтвер и елаборација, Албанија и Федерацијата БиХ се некаде на средината, додека Косово
заостанува зад овие земји од аспект на достапност на податоците и елаборирањето.
Следниот важен аспект во однос на градењето на капацитети за мапирање на ANC е обуката
на експертите. Првата пробна обука беше извршена на средбата во Колашин во Црна Гора, во
септември 2016 година, каде што како пример се презентираше студија на случај од Србија.
Понатаму, треба да се предвидат средства за купување на ГИС софтверот бидејќи истиот е
потребен за просторното разграничување на ANC.
Дополнително, проектот за ANC е инициран и беше поздравен од носителите на политики
со кои се одржаа средби во Србија, Република Српска, Албанија и Косово*, а тоа значи дека
постои институционална поддршка. Конечната институционална структура за воспоставување
на системот за ANC и негово понатамошно надградување зависат од министерствата за
земјоделство. Тоа треба да послужи не само да се прикаже локацијата на овие области, туку,
исто така, да се дефинираат политики за рурален развој и да се поддржат шеми за финансирање
што во иднина би биле наменети за земјоделците што работат во тие ограничени зони.
Покрај обезбедувањето на политичките препораки, конечниот резултат на проектот за ANC во
ЈИЕ, исто така, ќе обезбеди технички препораки за воспоставување на национални интернет
ГИС системи, со цел да се обезбедат информации во врска со локациите на ANC (врз основа
на усвоена национална методологија која ќе биде во согласност со методологијата на ЕУ за
ANC ).
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ПОГЛАВЈЕ А3
ИДЕНТИФИКУВАНИ СОЦИОЕКОНОМСКИ
И ЕКОЛОШКИ ПОТРЕБИ НА РЕГИОНИТЕ
ДЕФИНИРАНИ КАКО ANC
Ордан Чукалиев1, Александра Мартиновска Стојческа1 и Панди Здрули2

Земјите/териториите од Западен Балкан: Албанија (АЛ), Босна и Херцеговина (БиХ), Косово*
(КС), Македонија (МК), Црна Гора (ЦГ) и Србија (РС) се познати по нивните мали територии и
население (Табела А3.1). Севкупно, шесте земји од Западен Балкан опфаќаат приближно 4,9%
од територијата на ЕУ-28 и само 3,6% од населението. Србија е најголема земја и опфаќа 2%
споредено со територијата на ЕУ-28 и речиси 1,4% од населението од ЕУ-28. Сите други земји
опфаќаат површина помала од 1%, освен БиХ со нејзините 1,15% од територијата споредено со
големината на ЕУ-28. Со исклучок на Албанија, до раните деведесети години, сите други земји
беа дел од истиот политички систем во поранешна Југославија.
Табела А3.1 Вкупна површина, население и густина на населението во земјите од ЗБ, споредено со ЕУ-28

АЛ

БиХ

КС*

МК

ЦГ

РС

Вкупно
ЗБ

ЕУ-28

Население
(000 жители)

2.895

3.827

1.805

2.066

622

7.149

18.364

506.881

Процент во ЕУ-28 (%)

0,57

0,76

0,36

0,41

0,12

1,41

3,62

100

Просечен годишен раст на
-0,46
населението 2004-2014 (%)

-0,01

-0,68

0,19

0,16

-0,42

-0,42

0,30

Вкупна површина
(000 км2)

28.7

51.2

10.9

25.7

13.8

88.5a

218.8

4.467.8

Процент во ЕУ-28 (%)

0,64

1,15

0,24

0,58

0,31

1,98

4,90

100

Густина на население
(жители/км2)

101

75

166

80

45

92б

84

113

а и б вклучително Косово*
Извор: Евростат, 2016г., и Бајрамовиќ и сораб. (2016) Анализа на политиките за земјоделски и рурален развој во земјите од
Западен Балкан. Бр. JRC101320. Заеднички истражувачки центар (Севиља).

Се забележува тренд на намалување на населението во некои од земјите од Западен Балкан,
особено во Србија, Косово* и Албанија. Има неколку извештаи за негативната тенденција
на намалување на населението во регионот и Палашиќ (2015) објаснува дека има неколку
причини за таквото намалување, но, најважна е ниската стапка на наталитет, миграција и
влијанието на воениот период во раните деведесети. Различни земји се соочуваат со различни
проблеми. На пример, Србија имаше позитивна миграциска рамнотежа за време и по војната,
но намалувањето на населението е поврзано со ниската стапка на наталитет. Проблемот
со миграцијата е каратеристичен за сите земји од ЗБ и се уште опстојува со голем дел од
населението што сака да мигрира надвор од земјите. Од друга страна, исто така, има тенденција
на внатрешна миграција. Луѓето од руралните области се движат од маргиналните делови кон
најразвиените зони во земјите, кои најчесто се лоцирани во рамнинските продуктивни области.
1
2
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Исто така, поради овие причини, спроведувањето на политиката за ANC би можела да ги
коригира, намали и со можност да ги промени ваквите тенденции.
Иако популациските тенденции се различни во земјите-членки од ЕУ, населението во ЕУ-28 во
целина расте со просечна стапка од 0,30% годишно за периодот 2004-2014 година. Во земјите
од Западен Балкан, во целост, има намалување на населението во периодот од 2004-2014
со годишна стапка од -0,42%; проценетите годишни стапки на прираст се позитивни само во
Македонија и Црна Гора.
Податоците за густината на населението за 2014 година се претставени во Табелата А3.1 и
покажуваат густина на населението во земјите од ЗБ од 84 жители на км2. Тоа го поставува
регионот на средината на опсегот во споредба со густината на населението во земјите од ЕУ
(просекот е 113 жители на км2 во 2014 година). Меѓутоа, варијациите во густината на населението
во земјите од ЗБ се големи, од 45 жители на км2 во Црна Гора до 165 жители во Косово*, кај
втората дури и повисоко од просечната густина на население од ЕУ-28. Густината на население
во Босна и Херцеговина, Македонија и Србија е приближна со просечната вредност за земјите
од ЗБ, додека Албанија има 101 жител на км2.

ПАТОТ КОН ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ
Земјите од ЗБ се во различни фази во процесот на пристапување кон ЕУ; Србија и Црна Гора
се земји кандидатки кои ги започнаа преговорите за членство во јануари 2016 година и чекаат
да се отвори поглавјето за земјоделство, Македонија и Албанија имаат кандидатски статус
и чекаат датум за почнување на процесот на преговори, Босна и Херцеговина и Косово* се
потенцијални кандидатски земји, со изледни можности за приклучок кога ќе бидат подготвени
(ЕК, 2016). Преговорите со ЕУ се поврзани со условите на усвојување и спроведување на ЕУ
правилата од страна на земјите кандидати.
Според еден понов извештај на Заедничкиот истражувачки центар (JRC ) (Бајрамовиќ и сораб.,
2016г), клучните прашања од процесот на пристапување од областа на земјоделската политика
го вклучуваат следното:
•
•
•
•

Спроведување на инструментот за предпристапна помош за рурален развој (IPARD);
Усогласување на правната рамка за спроведување на земјоделската политика;
Градење институционален капацитет (капацитети за развој на програми,платежни
агенции, Интегриран административен и контролен систем (ИАКС), спроведување на
хоризонталните регулативи, итн.);
Спроведување на политички реформи за да се овозможат инструменти слични на CAP
кои ќе бидат интегрирани во земјоделските политки (директни плаќања, рурален развој
и организирање на заеднички пазар).

Треба да се забележи дека разграничувањето и поддршката за ANC мора да бидат вклучени
во агендата за политиката за поддршка на овие земји. Исто така, важно е да се земат
предвид тесните врски и меѓусебната зависност на социоекономските и еколошките фактори
и повеќеслојниот однос меѓу земјоделството, руралните заедници и животната средина на
Западен Балкан. Тоа е најдоброто сведоштво дека во најбрзо можно време на регионот му е
потребна соодветна политика за ANC.

АНАЛИЗИ НА СОЦИОЕКОНОМСКИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Бруто домашниот производ (БДП) на земјите од ЗБ во 2014 година беше проценет во опсег од
5,4 милијарди ЕУР во Црна Гора до 33,1 милијарда во Србија. За Косово* има податоци само
за 2013 година и БДП се проценува на 5,3 милијарди ЕУР (види Табела А3.2). Има значајни
разлики во БДП по глава на жител меѓу земјите од Западен Балкан. (Табела А3.2 и слика А3.1);
на пример, во 2014 година, највисоката вредност е во Црна Гора со 5,4 илјади ЕУР по глава на
жител, по неа следува Србија (4,6 илјади ЕУР/глава на жител), Македонија (4,1 илјади ЕУР/
глава на жител), Босна и Херцеговина (3,6 илјади ЕУР/по глава на жител), Албанија (3,4 илјади
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ЕУР/глава на жител) и на крајот Косово* (2,9 илјади ЕУР/глава на жител во 2013 година). Сите
земји се уште заостануваат зад вредностите на ЕУ-28 (кои се хетерогени меѓу земјите- членки
од ЕУ), пресметано на просекот од 27,5 илјади ЕУР по глава на жител за 2014 година.
Табела А3.2 Бруто домашен производ (БДП), 2008-2014г.
БДП по земја според тековните пазарни цени (милијарди ЕУР)

ЕУ-28

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

12.986,4

12.245,9

12.789,8

13.173,4

13.420,2

13.521,0

13.920,0

Црна Гора

3,1

3,0

3,1

3,2

3,1

3,3

5,4

Македонија

6,8

6,8

7,1

7,5

7,6

8,1

8,5

Албанија

8,8

8,7

9,0

9,3

9,6

9,6

10,0

Србија

33,7

30,7

29,8

33,4

31,7

34,3

33,1

Босна и Херцеговина

12,8

12,4

12,7

13,2

13,2

13,7

13,9

Косово*

3,9

4,1

4,4

4,8

5,1

5,3

:

2013

2014

БДП по глава на жител по тековните пазарни цени (ЕУР)
2008

2009

2010

2011

2012

ЕУ-28

26.100

24.500

25.500

26.100

26.600

26.700

27.500

Црна Гора

4.908

4.720

5.011

5.211

5.063

5.356

5.436

Македонија

3.308

3.300

3.459

3.665

3.680

3.930

4.127

Албанија

2.986

2.958

3.088

3.191

3.305

3.323

3.440

Србија

4.586

4.187

4.082

4.619

4.400

4.781

4.635

Босна и Херцеговина

3.325

3.234

3.310

3.432

3.430

3.569

3.641

Косово*

2.258

2.329

2.480

2.672

2.799

2.935

:

Извор: Евростат, 2016 (интернет шифри на податоци: nama_10_gdp, nama_10_pc and cpc_ecnagdp).

Податоците претставени во Табела А3.3 ги прикажуваат тенденциите на реалниот раст на
БДП. Опкружувањето за раст а БДП во земјите од ЗБ беше поволно во периодот од 2004-2008
година, со највисока вредност во 2007 година кај сите земји, вклучително просекот во ЕУ-28. По
глобалната финансиска криза, има очигледен пад, најдрастичен во Црна Гора. Во последните
пет години, највисок реален раст се забележува во Косово*, Македонија и Албанија.
Табела А3.3 Реален раст на БДП во периодот 2004-14 година (% промена споредено со претходната година)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2014
(2010=
100)

ЕУ-28

2,5

2,0

3,4

3,1

0,5

-4,4

2,1

1,7

-0,5

0,1

1,3

3,0

Црна Гора

4,4

4,2

8,6

10,7

6,9

-5,7

2,5

3,2

-2,5

3,3

:

3,9

Македонија

4,7

4,7

5,1

6,5

5,5

-0,4

3,4

2,3

-0,5

2,7

3,8

8,6

Албанија

5,7

5,7

5,4

5,9

7,5

3,4

3,7

2,5

1,4

1,1

2,1

7,0

Србија

9,0

5,5

4,9

5,9

5,4

-3,1

0,6

1,4

-1,0

2,6

-1,8

1,1

Босна и
Херцеговина

6,3

3,9

5,7

6,0

5,6

-2,7

0,8

1,0

-1,2

2,5

1,1

3,4

Косово*

:

:

3,4

8,3

4,5

3,6

3,3

4,4

2,8

3,4

:

10,6

Извор: Евростат, (интернет шифри на податоци: nama_10_gdp and cpc_ecnagdp); Забелешка: Референтна година за 2014 (2010=100) сопствени пресметки за
Црна Гора, Босна и Херцеговина и Косово*.
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Слика А3.1 БДП по глава на жител, 2004 и 2014 година

Анализата на бруто додадената вредност (БДВ) по економска дејност претставена на слика
А3.2 прикажува дека во 2014 година секторите земјоделство, шумарство и рибарство се уште
биле клучни економски дејности во земјите од ЗБ, кое укажува на развојната фаза на земјите.
Процентот на овие сектори во земјите од ЕУ е многу понизок (2% во 2004 година на 1,6% во
2015 година – просек за земјите од ЕУ-28, Евростат 2016 година), бидејќи другите индустриски
сектори позначајно придонесуваат во севкупната економија. Во земјите од ЗБ овој процент
се движи од 7,0% (БиХ) до 22,9% (АЛ) во 2014 година. Во секој случај, освен за Албанија, кај
сите други земји се забележува тенденција за бавно намалување на уделот на земјоделството
во БДВ. Ако продолжи оваа тенденција во земјите од ЗБ на развој на останатите сектори
различни од земјоделството, најверојатно ќе се намали важноста на земјоделството како еден
од најзначајните економски сектори.

Слика А3.2 Удел на бруто додадена вредност од земјоделството, шумарството и рибарството, 2004 и 2014 година (% од вкупно
бруто додадената вредност)
Врз основа на ESA 2010.
2004: врз основа на NACE Рев. 1.1.2014: врз основа на ESA2010; провизорно.
3 2013 наместо 2014 година, 2006 (врз основа на NACE Рев.1.1) наместо 2004 година.
4
2014г.: процена.
5 2004 година, врз основа на NACE Рев.1.1 2013 наместо за 2014 година.
6 2004: врз основа на NACE Рев 1.1
1
2

Извор: Евростат, (интернет шифри на податоци: nama_10_a10 and cpc_ecnabrk)
Извор ЕВРОСТАТ http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/6/63/Share_of_gross_value_added_from_agriculture%2C_forestry_and_fishing_%28NACE_
Rev_2%29%2C_2004_and_2014_%28%25_of_total_gross_value_added%29_CPC15.png

Уделот на искористена земјоделска површина (ИЗП) како процент од вкупната област (податоци
за 2014 година) е најголем во Македонија (49%) и најмал во Црна Гора и Косово* (16,2% односно
23,7%). Просечно 60% од искористената земјоделска површина во земјите-членки на ЕУ отпаѓа
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на обработливо земјиште. Во земјите од ЗБ, овој удел е единствено споредлив во Србија, со
приближно 65%. Категоријата на трајни насади е најмалку застапен вид на користење на
земјиштето во сите земји, со исклучок на Црна Гора.

Слика А3.3 Искористена земјоделска површина, 2004, 2009 и 2014 година (% од вкупната површина)
2003 наместо 2004 и 2007 наместо 2009 година. 2014: нема достапни податоци.
2009: анализа во серии.
3 искористена земјоделска површина: Се состои од обработливо земјиште, бавчи, постојани посеви и пасишта како катастарски податоци.
4 2004: нема податоци. 2014: Провизорно.
5 2004: провизорно. 2013 наместо 2014. 2009: анализа во серии.
1
2

Извор: Евростат, (интернет шифри на податоци: appro_cpp_luse, demo_r_d3area and cpc_agmain)
Извор: ЕВРОСТАТ,
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/images/e/e6/Utilised_agricultural_area%2C_2004%2C_2009_and_2014_%28%25_of_total_area%29_CPC15.png

Бројот на земјоделски стопанства во земјите од ЗБ е доста висок, а уште поважно е тоа
што фармите се многу мали (над 70% од фармите на Косово*, Македонија и Црна Гора имаат
помалку од 2 хектари искористена земјоделска површина). Исто така, присутна е силна двојна
структура на фармите; дополнително на доминантните бројки на мали фарми, има мал број
големи фарми кои се произлезени од поранешните социјалистички структури. Табела А3.4
прикажува податоци за структурата на фармите во земјите од ЗБ. Просечната искористеност на
земјоделските површини се движи од 1,8 хектари во Македонија, до 5,4 хектари во Србија, кое
е многу помалку од просекот од 14,4 хектари во ЕУ-28. Малите димензии и често одржливиот
карактер ги прави земјоделците чувствителни на сите промени и нивната економска моќ не е
доволна за да се адаптираат на помалку поволните услови за земјоделско производство. Уште
повеќе, нивниот капацитет за приспособување на новонастанатите околности од животната
средина, како што се климатските промени, е многу мал.

Табела А3.4. Искористена земјоделска површина (ИЗП) и структура на фармите во земјите од ЗБ
АЛ (2012г.)

БиХ

КС* (2014г.)

MK (2013)

ЦГ (2010г.)

РС
(2012)

ЕУ-28
(2010г.)

ИЗП (000 хектари)

:

:

257,6

315,9

221,3

3,437,4

175,815

Процент во ЕУ-28 (%)

:

:

0,1

0,2

0,1

2,0

100,0

324,0

:

129,2

170,9

48,9

631,6

12,248

Процент во ЕУ-28 (%)

2,6

:

1,1

1,4

0,4

5,2

100,0

ИЗП по стопанство (хектари)

2,81

2,0

2,0

1,8

4,5

5,4

14,4

:

:

80

78

73

48

49

Број земјоделски стопанства
(000)

% стопанства со ИЗП < 2
хектари

Извор: Бајрамовиќ и сораб. Анализа на политиките за земјоделски и рурален развој во земјите од Западен Балкан. Бр. JRC101320. Заеднички истражувачки
центар (Севиља), 2016 (Извор: Статистичка база на податоци за земјоделство, Евросат; * Податоци од студијата на FAO (Волк и сораб. (2014) : нема податоци.
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Во секој случај, земјоделството оатанува важен сектор за вработување во регионот (види слика
А3.4), особено во Албанија, каде што уделот во вкупната вработеност во 2014 година бил 42,7%.
Уделот на вработени во земјоделството истата година за Босна и Херцеговина, Македонија и
Србија, исто така, бил висок, многу повисок од ЕУ-28 и бројките и изнесува 17,1%, 18,0% односно
21,1%, респективно. Спротивно на ова, уделот на вработување во земјоделството во Црна
Гора и Косово* е многу понезначаен и опфаќа само 5,7% односно 2,6%. Изгледа дека за овие
две земји земјоделството не е веќе важен работодавач. Најверојатно социјалните прашања
кои најчесто се поврзани со нискиот животен стандард и добросостојба на земјоделските
работници играат важна улога во овие земји и влијаат врз изгледите за вработување во
земјоделството. На крајот, постои тенденција кај повеќето од земјите, освен Македонија, за
намалување на уделот на вработување во земјоделство. Една од причините би можела да е
поврзана со модернизацијата на земјоделскиот сектор и користењето механизација наместо
човечка работна сила.

Слика А3.4 Удел на вработување во земјоделството, шумарството и рибарството (NACE Рев. 2), 2004 и 2014 година (% од вкупно
вработени)
2004: врз основа на NACE Рев. 1.1. Анализа во серии.						
2004: административни податоци основани на NACE Рев. 1.1. 2014: процена; збир на процентите во анализата на вработување по дејност е резултира со 100%
поради случаите каде што има лица кои не биле или не може да се класифицираат во одредена конкретна дејност. Анализа во серии
3 2004: врз основа на NACE Рев. 1.1. Анализа во серии.						
4 2006 година, врз основа на NACE Рев.1.1 наместо 2004 година.					
1
2

Извор: Евростат, (интернет шифри на податоци: lfsa_egana, lfsa_egan2 and cpc_pslm)		
Извор : ЕВРОСТАТ,
http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/images/3/39/Share_of_employment_in_agriculture%2C_forestry_and_fishing_%28NACE_Rev_2%29%2C_2004_
and_2014_%28%25_of_total_employment%29_CPC15.png

Терминот стапка на активност е поврзан со процентот лица на возраст од 20 до 64 години
кои се вработени или невработеи (во работната сила) а останатите се сметаат за економски
неактивни. Стапката на активност во ЕУ-28 за лица на возраст од 20 до 64 година во 2014
година била 76,9%. Стапката за мажи е значајно повисока со 83,2%, за 12,6 процентни поени
повисока од бројката за жените (види Слика А3.5).
Од истата слика се гледа дека стапките на активност во земјите од ЗБ биле генерално многу
пониски споредено со ЕУ-28, а тоа посебно важи за жените. Податоците за 2014 година
откриваат дека стапките на активност на жените во земјите кандидатки е 60,7% кај Црна Гора,
додека кај Србија, Албанија и Македонија, исто така, се забележува дека преку половина од
жените на возраст од 20 до 64 години биле вработени или достапни за работа. На другиот крај
од опсегот, стапката на активност за жените била малку помала од една четвртина во Косово*.
Како за споредба, стапките на активност на мажите кај некои од земјите кандидатки биле
слични со нивоата забележани за ЕУ-28. Во Македонија, на пример, стапката на активност
на мажите (84,5%) за оние на возраст од 20 до 64 година била над просекот на ЕУ28 (1,3
процентни поени повисока). Наспроти ова, стапките на активност биле најниски во Босна и
Херцеговина и Косово*, со 72,4% односно 71,4%.
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Слика А3.5 Стапки на активност (лица на возраст од 20 до 64 години) по пол, во земјите од ЗБ, 2014г(1)
1
2

Рангирано врз основа на вкупната стапка на активност (мажи и жени)
процени.

Извор: Евростат, (интернет шифри на податоци: lfsi_act_a and cpc_pslm)

Меѓу другото, родовата нееднаквост може да одразува патријахални семејни структури, степен
на еманципација на жената, религиозни верувања, други културни фактри, пониска плата за
жените и тешкотии во врска со пристапот до работни места и кариерен развој. Една споредба
меѓу стапките на активност кај мажите и жените во 2014 година во зите земји од ЗБ покажа дека
најголем е јазот во Косово*, каде што стапките на активност на жените биле меѓу 46,0 и 47,2
процентни поени пониски од стапките на мажите. Кај две земји од процесот на проширување
забележана е родова нееднаквост пониска од 20 процентни поени, имено Србија (17,6 поени) и
Црна Гора (13,8 поени) (Слика А3.6).

Слика А3.6. Родов јаз во стапките на вработување (лица на возраст од 20 до 64 години) во земјите од ЗБ, 2009 и 2014 година
1
2

2009: лица на возраст од 15-64 години.
процени.

Извор: Евростат, (интернет шифри на податоци: lfsi_emp_a, cpc_pslm and cpc_siemp)

Иако во 2009 година се забележани најголемите стагнации во економските активности како
резултат на глобалната финансиска и економска криза, не беше невообичаено да се види
пораст на стапките на невработеност во 2010 година и годините по неа. Токму така, годишната
стапка на невработеност во ЕУ-28 порасна од 7,0% во 2008 година и достигна 9,5% во 2010
година. Подоцна тоа беше релативно непроменето во 2011 година, пред повторен пораст во
2012 и 2013 година и достигна 10,8% (види Табела А3.5).
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Табела А3.5 Стапки на невработеност (лица на возраст од 17 до 74 години) во земјите од ЗБ, 2004-2014
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ЕУ-28 (1)

9,2

8,9

8,2

7,1

7,0

8,9

9,5

9,6

10,4

10,8

10,2

Црна Гора

27,7

30,3

29,6

19,3

16,8

19,1

19,7

19,7

19,7

19,5

18,0

Република Македонија

37,2

37,3

36,1

34,9

33,8

32,2

32,0

31,4

31,0

29,0

28,0

Албанија (2)

14,4

14,1

13,8

13,5

13,0

13,8

14,0

14,0

13,4

15,9

17,5

Србија

18,5

20,8

20,9

18,1

13,6

16,1

19,2

23,0

23,9

22,1

18,9

Босна и Херцеговина(4)

41,8

43,9

31,2

29,1

23,5

24,1

27,3

27,6

28,2

27,6

27,6

Косово*

39,7

41,4

44,9

43,6

47,5

45,4

:

:

30,9

30,0

35,3

2005: анализа во серии.
2007: анализа во серии (пред овој датум како извор беа користени административни податоци).
3 2014: анализа во серии. 2013 и 2014: врз основа а критериумот од 4 недели и користејќи ги само методите на активно барање работа.
4 2005: анализа во серии (пред овој датум, со исклучок на податоците за дистриктот Брчко). 2006: Анализа во серии (пред овој датум не се зановаа на
методологијата на МОТ)
1
2

Извор: Евростат, (интернет шифри на податоци: lfsa_urgan and cpc_pslm)

Промените во стапките на невработеност во земјите од ЗБ беа поголеми во периодот по
почетокот на финансиската и економска криза (2009-14г.). Стапките на невработеност паднаа
во Косово*, Македонија и Црна Гора, но се зголемија во истиот период во Србија, Босна и
Херцеговина и Албанија.
Највисоки стапки на невработеност во 2014 година во земјите од процесот на проширување
се забележани во Косово*, каде што малку над една третина (35,3%) од работната сила биле
невработени; имало релативно високи стапки на невработеност и во Македонија (28,0%) и
во Босна и Херцеговина (27,6%). Стапките на невработеност во останатите земји од ЗБ биле
над просекот од ЕУ-28 и во рамките на опсег од 17% - 19%. Во сите земји од ЗБ, стапките
на невработеност на младите биле постојано повисоки споредено со целокупните стапки на
невработеност (Табела А3.6).
Табела А3.6. Стапки на невработеност во ЕУ28 и земјите од ЗБ, вкупно (15-74 годишна возраст) и млади (помлади од 25 години)
за 2004, 2009 и 2014 година
Стапки на невработеност
Вкупно (15-74 годишна возраст)

Млади (помлади од 25 години)

2004

2009

2014

2004

2009

2014

ЕУ-28 (1)

9,3

9,0

10,2

19,2

20,3

22,2

Црна Гора, (2)

27,7

19,1

18,0

:

:

35,8

Република Македонија (3)

37,2

32,2

28,0

64,8

55,1

53,1
39,0

Албанија,(4)

14,4

13,8

17,5

:

27,2

Србија (5)

18,5

16,1

18,9

48,1

41,6

47,1

Босна и Херцеговина(6)

41,8

24,1

27,6

62,3

48,7

62,7

Косово* (7)

39,7

45,4

35,3

66,5

73,0

61,0

2009: анализа во серии за стапките на вработеност.								
2004 и 2009: стапките на вработеност се врз основа на лица на возраст од 15-64 години: Вкупна стапка на вработеност: 2005 наместо 2004 год.
3 2004: стапките на вработеност се врз основа на лица на возраст од 15-64 години: Вкупна стапка на вработеност: 2006 наместо 2004 год.
4 2004: стапките на вработеност се основаат на лица на возраст од 15-64 години, 2009: анализа во серии (изворот за податоците за 2004 година беа
административни податоци).
5 2006: анализа во серии за вкупната стапка на невработеност.							
6 2006 наместо 2004: освен за вкупната стапка на невработеност. 2006: стапките на вработеност се врз основа на лица на возраст од 15-64 години.
2004: Вкупна стапка на невработеност, со исклучок на дистриктот Брчко и не врз основа на методологијата на МОТ“.
7 2004 и 2009: стапките на вработеност се врз основа на лица на возраст од 15–64 години.				
1
2

Извор: Евростат, (интернет шифри на податоци: lfsa_ergan, une_rt_a, cpc_pslm and cpc_siemp)		

Слично како и за ЕУ 28, стапките на невработеност на младите во земјите од ЗБ се со тенденција
да бидат два пати повисоки од севкупнита стапка на невработеност. Повеќе од една третина од
лицата од работната сила кои се помлади од 25 години биле невработени во Црна Гора (35,8%)
и Албанија (39,0%). Овој процент порасна за околу половина од младите во работната сила во
Србија и Македонија и највисоките стапки на невработеност на младите беа забележани во
Косово* (61,0%) и Босна и Херцеговина (62,7%).
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Просечната плата во ЕУ-28 во 2015 година изнесувала околу 1.508 ЕУР/месечно. Платите во
земјите од ЗБ се многу пониски. Црна Гора има највисока месечна плата од околу 500 ЕУР,
приближно 1/3 од просекот на ЕУ-28. Просечната плата во Босна и Херцеговина е околу 427
ЕУР/месечно. Сите други земји се во опсегот помеѓу 362 ЕУР и 379ЕУР/месечно (Слика А3.7).

Слика А3.7 Минимална и просечна плата во земјите од ЗБ, изразено во ЕУР
Извор: ЕВРОСТАТ, 2016г.

Минималната плата прикажана на Сликата А3.7 е дадена поради тоа што платите во
земјоделството и во руралните области е поблиску до минималната отколку до просечната
плата.

ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕТСТОЈНИ ПРЕДИЗВИЦИ
Севкупната социоекономска ситуација во земјите од ЗБ се карактеризира со ниска економска
моќ, мал БДП во споредба со ЕУ-28, ниско ниво на примања, висока стапка на невработеност,
повисока од вообичаената нееднаквост од аспект на приходи и родови права, висока емиграција
и ниска стапка на наталитет. Овие земји се мали во однос на територијата и населението.
Земјоделскиот сектор се уште е клучен сектор што придонесува кон БДП и важен работодавач
во регионот. Условите за земјоделско производство се различни во сите земји и се уште има
голем потенцијал за интензивирање на сектор.
Се уште не се разграничени ANC во ЗБ и не се прогласени како такви, а дополнително,
нема дефинирана политика како да се управува со нив. Земјоделците што имаат посеви во
области со природни ограничувања се соочуваат со пречки поголеми од вообичаените, па
според тоа имаат повисоки трошоци за производство и пониска економска моќ споредено со
другите земјоделци. Според тоа, тешко им е да бидат успешни конкуренти. Депопулацијата
на овие области се случува брзо бидејќи младите мигрираат (во странство и во внатрешните
поголеми урбани центри). Со цел да се одржи земјоделското производство и добросостојбата
на земјоделците во овие области, потребно е со посебно внимание прво да се изготват а потоа
и спроведат политики за ANC што ќе се погрижат за овие земјоделци. Мрежата експерти за
ANC е подготвена да почне со мапирање и разграничување на ANC , но, да се постигне оваа
цел мора да се обезбеди поддршка.
Областите што се соочуваат со природни ограничувања се особено чувствителни/подложни на
влијанија од животната средина. Има најмалку две прашања од аспект на животата средина
кои имаат сериозни влијанија врз овие области: Климатските промени и деградација на
земјиштето. Земјоделскиот сектор во југозападниот регион веќе е подложен на климатските
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промени. Честите временски екстреми (поплави, суша, штети од мрзнење, итн.) се позачестени
и веќе ја имаат намалено земјоделската продуктивност во последно време во дел од
регионите. Земјоделците што ја вршат својата земјоделска дејност во потенцијални ANC се
карактеризираат со пониска отпорност и адаптибилни капацитети кон климатските промени,
особено поради регистрираниот низок принос и приходи на овие фарми. Неколку извештаи за
климатските промени упатуваат на висок степен на ранливост и низок степен на адаптација на
земјоделскиот сектор во земјите од ЗБ.
Работилницата за климатската отпорност на Западен Балкан која се одржа во Виена на 11-12
мај 2016 година ги презентираше главните наоди од најновите студии за климатските ризици
на Западен Балкан и соодветните приоритети и потреби за адаптација. Презентациите се
фокусираа на климатските влијанија врз крајбрежните зони (т.е. врз основа на заклучоците и
препораките од Третиот национален извештај на Албанија), планинските области (во контекст
на најновата процена на UNEP за адаптацијата на планининските региони од Западен Балкан
кон климатските промени) и водните басени (со студија на случај од Босна и Херцеговина). Тие
покажаа дека регионот веќе е влезен во нова нормална клима (на пример, на некои места,
тековните податоци за температура веќе го имаат достигнато нивото од проекциите за 2030
година). Од друга страна, потребна е подготовка за временските екстреми, подоминантни
топлотни бранови и суша, како и поплави, со последици за природите ресурси, како што е
земјиштето, водата, екосистемите и биодиверзитет и секторите како што е земјоделството,
енергетиката, транспортот, човековото здравје, туризмот и реакција во итни ситуации.
Повисоките температури, намалувањето на врнржите и почестите екстремни услови кои се
предвидуваат врз основа на климатските проекции за блиска иднина може негативно да
влијаат врз почвата. Може да се очекува влошување на квалитетот на почвата кај повеќето
од ANC. Посебно, се предвидува зголемување на ерозијата на почвата поради интензивните
врнежи, но, исто така, поради губење на органската материја од почвите што е забрзано од
повисоките температури. Понатаму, оваа ситуација ќе ја забрза деградацијата на земјиштето и
поради ефектите на сушата во некои региони од Западен Балкан може да се зголеми ризикот
од опустинување.
Меѓутоа, климатските промени може да донесат и одредени придобивки за ANC , бидејќи
зголемените температури може да ја зголемат сезоната на вегетација. Поради тоа, овие
области со краток вегетациски период може во иднина да имаат подолга сезона дури и со
доволно времетраење и потребни суми на температури. Понатаму, кај повисоките зони ќе се
зголеми потенцијалот за одгледување на земјоделски култури, кои доколку не се преместат
во овие области и останат во пониските региони ќе страдаат од интензивни суши и топлотни
бранови (на пример, виновата лоза и и овошките би можеле да се одгледуваат на повисоки
места споредено со денес). Има извештаи (Сутон и сораб. 2013 а,б) кои упатуваат на тоа
дека алпските зони (области повисоки од 600 метри надморска височина) ќе бидат најмалку
подложни на климатски промени во Западен Балкан и дека таму се очекува зголемување на
зимските приноси. Ваквите влијанија од климатските промени треба да се земат предвид
подоцна кога ќе се ажурира и следи просторната рамка на ANC.
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ПОГЛАВЈЕ А4
МЕЃУНАРОДНА ПРОЦЕНА И
ПРЕПОРАКИ ЗА ПОЛИТИКИ ЗА
КАРАКТЕРИЗАЦИЈАТА И МАПИРАЊЕТО
НА ОБЛАСТИТЕ СО ПРИРОДНИ
ОГРАНИЧУВАЊА ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЈИЕ
Панди Здрули1, Ордан Чукалиев2, Наталија Богданов3, Бобан Илиќ4, Бенџамин Мор5, Елена
Гаврилова5 и Андреа Хагио6

ВОВЕД И ПОВРАТНИ ИФОРМАЦИИ
Поранешните запоставени области (LFA) кои сега се нарекуваат области со природни
ограничувања (ANC) повеќе од 30 години се тема на ЕУ дебатите. Главната цел се уште е истата:
Да се овозможи социјална еднаквост за земјоделците што се соочуваат со сериозни придодни
ограничувања, кои вклучуваат оддалеченост, неповолен терен, деградација на земјиштето и
неповолни услови на почвата. Директивата 75/268, CEC од 1975 година која во фокусот ги
имаше земјоделците на тогаш запоставените области (а сега земјоделците од областите со
природни ограничувања) и покрај акцентот на социјалната компонета, ги содржи и прашањата
поврзани со животната средина: „....да се осигури континуирано земјоделство, кое ќе овозможи
одржување на минималното ниво на популација или зачувување на руралата средина“
Во 2009 година, Европската комисија објави политика за ANC како поддршка на „континуирано
управување со земјоделството во областите каде што не се случило интензивирање поради
физички ограничувања, општа поддршка за одржување на значајните отворени пространства,
полуприродни хабитати и биодиверзитет; може да помогне во контролата на шумските пожари и
да придонесе кон квалитетно управување со почвите и водите (CEC, 2009).
Очигледно овие политики беа ориентирани кон спречување на депопулацијата, посебно во
планинските области, намалување на степенот на напуштање на земјата и негативните ефекти
од деградацијата на земјиштето. Богданов (2014) ги анализира промените на политиките
за ANC и нагласува дека во последната деценија „социјалната компонента ја губи својата
важност, додека истовремено стануваат поважни прашањата поврзани со животната средина и
одржувањето на одредени типови земјоделски практики“. Во изминатите неколку десетлетија
има значајни промени во целите на политиката за ANC. Овие промени се случуваат во
рамки на постпродуктивната транзиција во европското земјоделство и ја одразуваат
„промената на пристапот за инвестирањето на јавни пари во земјоделството во признавање на
мултифункционалните добра што ги обезбедуваат фармите“. Реформите од Агендата 2000 од
ЗЗП ги внесоа LFA во рамките на регулативата за рурален развој (1257/1999) и ги надгради
нејзините цели од аспект на давање посилен акцент на животната средина. Понатаму,
Меѓународен центар за напредни медитерански агрономски студии (CIHEAM) Медитеранси агрономски институт во Бари, Италија
Универзитет св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија
3 Земјоделски факултет од Универзитетот во Белград, Србија
4 Постојана регионална работна група во ЈИЕ за рурален развој(ПРГ), Скопје, Македонија
5 Рурален развој преку интегрирано управување со шумите и водните ресурси во југоисточна Европа (LEIWW) Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Скопје Македонија
6 Европска комисија, Заеднички истражувачки центар, Институт за животна средина и одржливост (IES), Единица за следење на земјоделските ресурси
(MARS) Испра, Италија
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Агендата 2000 воведе нови политички инструменти важни за политиката за LFA, како што е
промовирањето наодржливи земјоделски системи и барањето за исполнување на стандардите
за добро земјоделки практики како предуслов за поддршка и промената од исплата по единица
производ во надомест за единица површина.
Со понатамошните промени во ЗЗП (Регулатива 1698/2005 на Советот), руралниот развој
припадна под единствено финансирање (Европскиот земјоделски фонд за рурален развој
- EAFRD) и единствена рамка за управување. Поддршката за ANC што се обезбедува под
2 оски од Двостолбната програма, со цел „подобрување на животната средина и руралната
средина преку поддршка за управување со земјиштето“ преку: „мерки за одржливо користење
на земјоделското земјиште во планинските области и областите со ограничувања различни од
планинските области“.
Тековната шема за ANC го поддржува и промовира одржувањето на соодветните форми на
земјоделство (одржливи системи за агростопанство) бидејќи ги компензира земјоделците,
покривајќи ги само дополнителните трошоци и загубите во приходите поврзани со природните
ограничувања, вклучително неповолен терен, неповолна клима и услови на почвата. Има за
цел да придонесе кон целите поврзани со животната средина, т.е. одржување на руралните
области преку континуирано искористување на земјоделското земјиште (CEC, 2009).
Веќе со години има дебати за ефективноста на мерката за LFA и постојано се утврдува дека
се потребни клучни и сеопфатни реформи. Многу автори тврдат дека не само првиот столб
од ЗЗП, туку дека и неговата компонента за ANC се повеќе наклонети кон побогати, клучни
региони и поголеми фарми (Богданов и сораб., 2014г.). Шуксмит и сораб., (2005г.) го процениле
регионалното територијално влијание на ЗЗП и политиката за рурален развој и испитале до кој
степен истите се компатибилни со целите за територијална кохезија во ЕУ. Тие заклучуваат дека
надоместот за LFA (сега ANC) е повеќе во корист на побогатите региони, поради различните
национални приоритети и тешкотии при софинансирањето. Дакс и Ховорка (2008г.) откриваат
статистички значајна врска меѓу нивоата на поддршка за ANC и показателите за економска
кохезија, а тоа укажува дека поддршката за ANC и покрај просторните цели, изгледа дека е
само слабо поврзана со социјалната и економската кохезија.
Меѓутоа, поголемиот дел од земјите-членки на ЕУ даваат значајна поддршка за шемата за ANC
која е еден од најважните инструменти од политиката за рурален развој на ЕУ . Има потреба на
транспарентен и заеднички општ начин во ЕУ да се приспособи разграничувањето на LFA/ANC
со најновите цели од шемата. Критичарите (CEC, 2009) на ANC нагласуваат дека има широк
опсег показатели што се користат во земјите-членки за разграничување на ANC , па според тоа
недостасува транспарентноста и подобра идентификација на ситуациите при кои има најголем
ризик за напуштање на земјиштето.
Со цел справување со горенаведените прашања, првично, Заедничкиот истражувачки центар
(JRC ) доби задача да идентификува збир заеднички критериуми за почвата и за климата
кои би можеле да поддржат ново разграничување на транстериторијалните ANC. Исто така
се формираше панел од експерти за почва, клима и процена на земјиштето на високо ниво и
неговата работа ја координираше JRC . Како резултат на сеопфатни дискусии меѓу секторите
на Комисијата и земјите-членки и со активно вклучување на националните експерти, се воведе
заедничка рамка од осум биофизички критериуми (Терес и сораб., 2016г.). Истата се основа
на дефиницијата дадена во Анекс III од Регулативата 1305/2013 на ЕУ (Табела А1.1). Според
експертите, критериумите се робустни, засновани на научни сознанија и дозволуваат хомогена
класификација на земјиштето насекаде во ЕУ. Тие овозможуваат едноставен и споредлив
систем што може да го спроведат сите земји-членки во релативно краток период. Меѓутоа, за
спроведување потребна е аналитичка работа и административни напори.
Со исклучок на планинските подрачја, во моментот, во земјите-членки се одвива
разграничувањето на областите со природни ограничувања, со техничка поддршка од ГД JRC,
Во програмскиот период 2007-2013, на ниво EU-27 распределбата на средства од EAFRD за шемата за LFA изнесуваше € 12.6 милијарди (13.9% од вкупно
распределени средства во Заедницата),што одговара на 32% од ресурсите посветени на подобрување на животната средина и руралните области преку
поддршка на одржливо управување со површините (Оска 2 од политиката за рурален развој) http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/lfa/index_en.htm

1

35

ОБЛАСТИ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА: ПРОЦЕНА И ПРЕПОРАКИ ЗА ПОЛИТИКИ

врз основа на општите критериуми. Се предвидува активноста да заврши во 2018 година. Без
оглед на критиката, промената во политичките цели и методите на спроведување, пристапот
за ANC останува еден од најважните механизми за спроведување на поддршката за руралниот
развој.

КАКО ДА СЕ УСВОЈАТ ПОЛИТИКИ ЗА ANC ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЈИЕ
Природниот, социјалниот, економскиот и политичкиот контекст на земјите од ЈИЕ се разликува
од ЕУ, посебно од западноевропските земји-членки. Земјите од ЈИЕ доаѓаат од период на
државно контролирани економии што остави своја трага врз структурата во земјоделскиот
сектор. По деведесетите години, поголем дел од тоа земјоделство драстично се промени и
најопштата карактеристика беше напуштање на планинските региони од кои поголемиот дел
од населението се движеше кон градовите и котлините. Тоа посебно ја карактеризираше
Албанија, Косово*, како и сите други земји. Тирана имаше 250.000 жители во 1990 година, а
денес има речиси 1 милион жители. Секако дека и војните во регионите влијаеа врз процесот
на разместување на населението. Пренаселувањето на градовите и губењето на плодно
земјоделско земјиште во котлините за сметка на урбанизацијата и напуштањето на планинските
предели создава социоекономски значајни разлики меѓу регионите во секоја од земјите каде
што предизвикува сериозни последици по животната средина.
Главниот заклучок на FAO (2014) во овој контекст, т.е. на Волк и сораб. (2014г.) е дека:
Поголемиот дел од фондовите од овој столб на политиката (првиот столб) припаѓа на
групата мерки наменети за подобрување на конкурентноста на земјоделствто, додека
другите два аспекти од политиката за рурален развој (на пример, животната средина и
руралната економија и населението) добиваат помалку внимание.
Во повеќето земји не се одвојуваат доволно средства за подобрување на животната средина
и руралната околина. Најголемиот предизвик од перспектива на урамнотежен територијален
развој на Западен Балкан е недостигот на мерки за поддршка на запоставените области
(ЛФА, денес ANC ). LFA постојат во сите земји и по правило тие се соочуваат со сериозни
демографски и социјални проблеми (депопулација, рурална сиромаштија).
Наодите од проектот за ANC може да се резимираат на следниот начин
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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Постојат достапни податоци за мапирање на ANC , меѓутоа проблематичен е пристапот
до нив (посебно во случајот со податоците за климата)
За успех на проектот и (потенцијалната) имплементација на шемите за надомест за ANC
потребно е да се вклучат и други заинтересирани страни (сопственици на на податоци)
Црна Гора ќе почне со спроведување на методологијата на JRC за ANC во 2017 година,
со средства од Светска Банка и се очекува да биде првата земја од регионот што ќе го
заврши мапирањето на ANC
Може да е потребно понатамошно ажурирање и надоградба на методологијата на JRC за
ANC кон условите на земјите од ЈИЕ и да се земат предвид влијанијата од климатските
промени
Мапирањето на ANC треба да е првиот чекор што ќе се спроведе во секоја од земјите.
Носителите на одлуки на национално, регионално и локално ниво треба да се информираат
во врска со резултатите за ANC и нивното влијание врз луѓето и природните ресурси
Надоместоците за ANC треба да се разликуваат меѓу земјите. Меѓутоа, треба да се
направат напори да се хармонизираат истите до онаа мера до која е возможно во
трансграничните зони, со цел да се избегнат социоекономски разлики и конкуренција за
природните ресурси
Во регионот нема политики за ANC или истите се слабо развиени или во процес на
развој. Нивниот статус се разликува меѓу земјите (на пример, до 2018 година се очекува
Република Српска да започне со спроведување на политики за ANC)
Од клучно значење за успешното спроведување на шемите на надомест кога истите ќе
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•
•

•

се активираат е техничката помош од експертите за ANC за носителите на одлуки
Политиките за ANC во регионот на ЈИЕ треба да бидат согласно методологијата на ЕУ,
но, треба, исто така, да одговараат на карактеристиките на секоја земја, во рамките што
ги дозволува ЕУ методологијата
За секоја земја посебно треба да се изготват упатства за спроведување на ANC. Тие
треба да ја имаат предвид политиката, правните препораки, иституционалната рамка,
постепено воведување во политиката за рурален развој, систем за поддршка на
спроведувањето и континуирано следење и процена
Како што е опишано во ЕУ политиката за ANC, единствено активните земјоделци во
ANC треба да се квалификуваат за надомест, но, тие треба да се обврзат да останат на
фармите најмалку 5 години по нивниот влез во шемата на надомест.

ПРЕПОРАКИ ЗА НОСИТЕЛИТЕ НА ОДЛУКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Носителите на одлуки треба да го овозможат процесот на споделување податоци и
проток на информациите за сите засегнати страни (развој и спроведување на правниот
и институционален процес)
Поддршка за постојните колекции податоци, дигитализација и дополнителни
истражувања на почвата, поебно важно е одржување и подобрување на националната
метеоролошка служба
Политиката за ANC треба да биде дел од националните политики за рурален развој
Новите закони кои се подготвуваат за земјоделски рурален развој треба да содржат
член за ANC.
Во целина, сеопфатна стратегија за рурален развој треба да одговори на сите аспекти
од руралниот живот, вклучително инфраструктурата, пристапот до интернет, државни
училишта, здравствени установи, водоснабдување, покрај шемите за надомест за ANC
Прашањата за правото на користење на земјиште силно влијаат врз управувањето со
земјиштето и треба да се решат преку приспособување и спроведување соодветно
законодавство, согласно со меѓународните права на сопственост
Носителите на одлуки треба да развијат и спроведат конкретни планови за различни
региони на ANC и да ги разгледаат сите опции за активности што генерираат приходи
во ANC (различно од земјоделско искористување на земјиштето)
Носителите на одлуки треба да дефинираат приоритети при спроведувањето на шемите
за надомест за ANC , врз основа на природните и социоекономските услови, но приоритет
мора да имаат областите со висок ризик од напуштање
Да се обезбеди мониторинг на механизмот за надомест за ANC и неговото користење
за да се согледаат влијанијата врз намалувањето на миграцијата од руралните области
кон урбаните и напуштањето на земјоделското земјиште
Шемите за надомест за ANC треба да ги имаат предвид и да ги унапредуваат
земјоделските практики и зачувувањето на биодиверзитетот.
Можеби ќе треба да се адаптираат механизмите за финансирање од IPARD за да
одговорат на потребите од шемите за надомест за ANC (имајќи ја предвид постоечката
ниска стапка на искористување на средствата од IPARD)
Механизмот за ANC може да се гледа како алатка за подобро идентификување на
механизмите за регионален рурален развој и шемите за прекугранично финансирање
Се препорачува силна соработка при мапирањето на ANC и спроведување на
хармонизирана политика кај сите земји/територии учесници во проектот за ANC.
Се препорачува континуирана соработка со JRC
Потребна е владина поддршка на сите нивоа за да се помогне и да се премостат
проблемите со ANC
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ПОГЛАВЈЕ А5
ЕУ ЗАКОНОДАВСТВО ЗА ПРИСТАПОТ
ЗА ЕДНОКРАТЕН НАДОМЕСТ ПО
ПОВРШИНА ЗА ANC И ВЛИЈАНИЈА
ВО ОДНОС НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ОД IPARD
Панди Здрули1 и Ордан Чукалиев2

ЕВРОПСКОТО ЗАКОНОДАВСТВО ЗА НАДОМЕСТИТЕ ЗА ANC

3

Директните плаќања за земјоделците кои работат во земјите-членки на ЕУ се прават врз
основа на шемите за поддршка во рамки на Заедничката земјоделска политика (ЗЗП), која ја
укинува Регулативата бр 637/2008 на Советот и Регулативата (ЕК) бр 73/2009 на Советот. Во
2013 година ЕУ ја одобри Регулативата 1305/2013 за поддршка на руралниот развој од страна
на Европскиот земјоделски фонд за рурален развој (EAFRD). На 17 декември 2013 година,
Европскиот парламент и Советот ја одобрија регулативата (ЕУ) бр. 1307/2013 „Плаќања за
областите со природни ограничувања“. Член 48 од регулативата ги дефинира општите правила:
1. Земјите-членки може да одобрат надомест за земјоделците што се квалификуваат
согласно шемата за основен надомест или за шемата за еднократен надомест по
површина наведени во Поглавје 1 и чии поседи целосно или делумно се наоѓаат во
области со природни ограничувања определени од земјите-членки согласно членот 32(1)
од Регулативата (ЕУ) бр. 1305/2013 („плаќања за областите со природни ограничувања“).
2. Земјите-членки може да одлучат да одобрат исплата за областите со природни
ограничувања за сите области што припаѓаат во опсегот на ставот 1 или да ги ограничат
исплатите само на дел од тие области врз основа на објективни и недискриминирачки
критериуми.
3. Без оглед на ставот 2 од овој член, во однос на примената на финансиската дисциплина,
намалувањето на исплатите/надоместите согласно со член 11 и линеарното намалување
согласно член 7 од оваа Регулатива, како и примената на членот 63 од Регулативата
(ЕУ) бр. 1306/2013, надоместот за областите со природни ограничувања ќе се одобрува
на годишно ниво по квлификуван хектар кој се наоѓа во областите за кои земјитечленки одлучиле да исплаќаат надомест согласно ставот 2 од овој член. Надоместот ќе
се исплаќа по активирање на правата за исплата во однос на хектарите во сопственост
на земјоделецот или, во земјите-членки, преку примена на членот 36 од оваа Регулатива,
по пријавување на квалификуваните хектари од страна на засегнатиот земјоделец.
4. Плаќањата по хектар за областите со природни ограничувања, , ќе се пресметува
преку делење на износот што произлегува од примената на членот 49 со бројот на
квалификувани хектари пријавени согласно членот 33(1) или членот 36(2) кои се наоѓаат
во областите за кои земјите-членки одлучиле да одобрат надомест согласно ставот 2
од овој член. Земјите-членки можат врз основа на објективни и недискриминирачки
критериуми да дефинираат максимален број хектари по посед за кои ќе се одобри
Меѓународен центар за напредни медитерански агрономски студии (CIHEAM) Медитерански агрономски институт во Бари, Италија
Универзитет св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија
3 Ова поглавје во голема мера се основа на Регулативата 1305/2013 на ЕУ “Поддршка за руралниот развој од Европскиот земјоделски фонд за рурален
развој” (EAFRD) и усвоената Регулатива (ЕУ) 1307/2013 од Европскиот парламент и Советот “Надомест за области со природни ограничувања” од 17
декември 2013г.
1
2
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поддршка согласно ова Поглавје.
5. Земјите-членки може да применат плаќања за областите со природни ограничувања на
регионално ниво, согласно условите од овој став, под услов да ги дефинираат регионите
што ќе бидат опфатени, согласно објективни и недискриминирачки критериуми,
особено, карактеристиките на природните ограничувања, вклучително и сериозноста
на ограничувањата и нивните агрономски услови.
Земјите-членки ќе ги поделат националните максимални износ кој е наведен во членот 49(1)
помеѓу регионите, согласно објективни и недискриминирачки критериуми.

ЧЛЕН 49: ФИНАНСИСКИ ОДРЕДБИ
1. Со цел да се финансираат надоместоците за областите со природни ограничувања,
земјите-членки може да одлучат, до 1 август 2014 година, да искористат 5% од годишниот
национален максимален износ, утврден во Анекс II. Тие ја известуваат Комисијата за
одлуките што ќе ги донесат заклучно со тој датум. До 1 август 2016 година, земјитечленки може да ја ревидираат својата одлука и да ја изменат, со почеток на важност
на истата на 1 јануари 2017 година. Тие до 1 август 2016 година мора да ја известат
Комисијата за одлукатата.
2. Врз основа на процентот од националниот максимален износ што ќе го искористат
земјите-членки согласно став 1, Комисијата усвојува извршни акти што на годишно
ниво ќе ги фиксираат соодветните максимални износи за исплата за областите со
природни ограничувања. Тие извршни акти се усвојуваат во согласност со постапката за
разгледувања наведена во членот 71(2).

ОБЈАСНУВАЊЕТО ЗА МЕРКИТЕ ЗА ANC
Надоместот за планинските области или другите области што се соочуваат со природни или
други специфични ограничувања имаат за цел да ги компензираат земјоделците во целост
или делумно за неповолните услови на кои е изложено земјоделското производство поради
природните или други конкретни ограничувања во нивната дејност. Ваквото компензирање
ќе им овозможи на земјоделците да продолжат да го користат земјоделското земјиште, да
ја одржуваат средината и да одржуваат и унапредуваат одржливи системи за земјоделство во
засегнатите области, со цел спречување напуштање на земјиштето и губење на биоразновидноста.
Со цел да се осигури ефикасна примена на фондовите на Унијата и еднаков третман на
земјоделците во целата Унија, планинските области и областите што се соочуваат со природни
или други специфични ограничувања треба да се дефинираат согласно објективни критриуми.
Овие критериуми треба јасно да се квантифицираат и да постои јасен доказ за нивната важност
и постоење.
Имајќи предвид дека пресметката за исплата се основа на принципот загуба на приход и трошоци
кои се над трошоците што би произлегле за земјоделско производство без влијание од природни
или специфични ограничувања, поддршката за земјоделците може единствено да се одобри за
области каде што се идентификувани дополнителни трошоци/загуба на приход и јасен ризик
за напуштање на земјиштето.
Проблемот е дека плаќањата за земјоделци од ЕУ не треба да се спротивни на Договорот
од Маракеш на Светската трговска организација (СТО) и треба јасно да се наведе дека
надоместите се исклучително наменети за земјоделци од области со природни ограничувања,
како што е наведено подолу:
(а) квалификуваноста за тие надоместиоцие ограничена на производителите од загрозени
региони. Секој таков регион мора да биде јасно определена ограничена географска
област со дефиниран економски и административен идентитет, кој се смета за загрозен
врз основа на неутрални и објективни критериуми кои се јасно дадени со закон или
регулатива и кои наведуваат дека тешкотиите на регионот не произлегуваат од
привремени околности, туку од поголеми причини.
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(б) Износот на тие надомести во која било година не е поврзан или не се основа на типот
или обемот на производството (вклучително грла) кој го презема производителот секоја
година по основниот период, освен ако не е намалување на тоа производство.
(в) Износот на таквите плаќања за која било година не се поврзани со, и не се основаат на
цените, домашни или меѓународни, кои се применуваат за производството во која било
година по основниот период.
(г) Исплатите се вршат само на производители од региони што се квалификувани, но,
генерално се достапни на сите производители во рамки на тие региони.
(д) Онаму каде што се поврзани со производствени фактори, исплатите ќе се вршат по
дигресивна стапка над прагот на соодветниот фактор.
(ѓ) Износите се ограничени на дополнителни трошоци или губење приход од земјоделско
производство во определената област.

ТИПОВИ АКТИВНОСТ/ПОДДРШКА
Годишни плаќања по хектар земјоделско земјиште.

НАДОМЕСТ ПО ОБЛАСТ
Регулативата предвидува минимален и максимален износ за поддршка. Дефинираниот
минимален износ осигурува дека има значајни ограничувања и дека износот за поддршка
ги оправдува административните трошоци поврзани со грантот. Максималните износи се
различни за планинските области и за другите области. Износите може да бидат повисоки
ако пресметаниот износ во регионот јасно го надминува максималниот износ и исплатата е
оправдана, т.е. потребно е за да се избегне напуштање на областа.

ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈА НА НИВОАТА НА НАДОМЕСТ
Можно е да постојат различни нивоа на износи, согласно различниот степен на ограничување
и различните земјоделски системи. Ова посебно е случај со планинските области каде што
различната надморска височина значи и различно влијание врз земјоделството.

МИНИМАЛЕН ИЗНОС
Збирот од загубата во приход и дополнителните трошоци мора да е најмалку 25 ЕУР по хектар.
Ако е помал, не може да се изврши исплатата (бидејќи административното оптоварување би
било диспропорционално во однос на користа, и дека износ понизок од 25 еур не би направил
никаква разлика). Во секој случај, овој износ упатува на минималната просечна исплата по
хектар годишно од поддршката што ја добива корисникот. Реално, тоа значи дека земјоделец
со два хектари може да добие 35 ЕУР за првиот хектар и 15 ЕУР за другиот хектар, бидејќи
просечната исплата за овој корисник не е пониска од 25 ЕУР/по хектар.

ПЛАЌАЊА ВО РАМКИ НА ПРВИОТ СТОЛБ ОД ЗЗП
Ако земјоделецот користи надомест согласно член 34 од регулативата за директни плаќања
(дополнителниот износ за земјоделци од ANC ), истиот треба да се земе предвид при исплата
од вториот столб, за да се избегне двојна компензација. Природно, најлесниот пристап кон
„земањето предвид“ е да се одземе надоместот од првиот столб од надоместот од вториот
столб во случаите каде што збирот од износот од првиот столб и од вториот го надминуваат
збирот на загубата на приход и дополнителните трошоци. На пример, во случај кога збирот
од загубата на приход и дополнителните трошоци е 150 ЕУР, исплатата од првиот столб е 15
ЕУР/хектар, исплатата од вториот столб е 80 ЕУР/хектар нема потреба од одземање на износ.
Одземањето е потребно со цел да се спречи прекомпензација во вториот столб на ЗЗП.
Забелешка: Треба да се има предвид дека ако резултирачкиот износ (по одземањето) е
понизок од 25 ЕУР/хектар, не се одобрува исплата во вториот столб (имајќи предвид она што е
напишано погоре во однос на просечниот износ по хектар).
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ДЕЛУМНА КОМПЕНЗАЦИЈА
Од горенаведениот пример, јасно е дека износите од вториот столб не мора да ги покрива
сите дополнителни трошоци и загуба на приход. Земјите-членки може да оправдаат делумна
компензација, меѓутоа, секогаш имајќи го предвид ризикот од напуштање на земјата. Според
тоа, оправдувањето за делумна компензација треба да даде причини за избраниот праг (на
пример, 80% од збирот од загубата на приходи и дополнителните трошоци) како и заклучокот
дека дури и на ова намалено ниво, нема да се напушти определеното земјиште. Неизбежно, овој
заклучок треба да се основа на сигурна анализа. Анекс I од Регулативата за рурален развој го
предвидува максималниот износ за исплата. Тоа е 450 ЕУР/хектар за планинските области и
250 ЕУР/хектар за другите две категории. Овие износи може да се зголемат во исклучителни
случаи, а програмите за рурален развој мора да дадат оправдување за таквата одлука. Ваквото
оправдување треба да се документира со (верификувана) пресметка на загубите на приходи и
дополнителните трошоци и исто така треба да се покаже дека областа вистински се соочува
со ризик од напуштање на земјиштето.

ДЕГРЕСИЈА НА НИВО НА НАДОМЕСТ ПО ЗЕМЈОДЕЛСКО СТОПАНСТВО
Износите ќе бидат дегресивни над нивото на прагот на област по земјоделско стопанство освен
во случај кога износот е фиксен на 25 ЕУР/хектар уште од самиот почеток, со цел усогласување
со барањата на СТО. Во сите случаи каде што почетното ниво на надомест надминува 25 ЕУР/
хектар, мора да се примени дегресија (Точка 13 д) од Анекс II од Договорот за земјоделство на
СТО). Најлогичниот пример кој веќе се користи од повеќе земји-членки е дека 100% од износот
се одобрува за првите 0 – X хектари од поседот, 80% од износот се одобрува за наредните X –
Y хектари, 50% се одобрува за Y-Z хектари и нема износ што се одобрува за останатиот дел од
површината на поседот. Исплатата не смее да биде под 25 ЕУР/хектар.
Во врска со минималните вредности (X, Y и Z – или повеќе или помалку), истите се дефинираат
од страна на земјите-членки и нивниот избор треба да е оправдан и поддржан со докази.
Прагот треба да се дефинира на начин што нема да дозволи прекумерна компензација. Ако се
земе примерот со наклонетите терени каде што е потребен посебен трактор – дополнителните
трошоци се состојат од 1) разликата од малопродажната цена меѓу стандарден трактор и овој
посебен трактор, пресметка по хектар, 2) разликата во потрошувачката на гориво по хектар, 3)
разликата во работна сила по хектар. Јасно е дека точка 2 (а најверојатно и точка 3) ќе останат
константни. Меѓутоа, точката 1 треба соодветно да се разгледа бидејќи дополнителните
трошоци ќе бидат значително различни ако овој специјализиран трактор се користи за 2
хектари или за 50 хектари.
Исклучок од дегресијата: Дегресијата се применува на ниво на физичко лице, правно лице
или група физички или правни лица. Меѓутоа, во одредени случаи, дури и кога земјоделецот
припаѓа на организација (правен субјект) или група физички или правни лица (што значи дека
дегресијата би се применувала на ниво на оваа организација, а не на ниво на земјоделец
поединец) возможно е да се примени дегресија на ниво на земјоделец поединец. Но, ова е
возможно само ако според националното законодавство за земјоделците поединци се
предвидени права и обврски споредбени со оние на земјоделците поединци кои имаат статус
на носители на земјоделски посед. Овие обврски и права најчесто се предвидени со нивиот
економски, социјален и даночен статус. Ова значи дека овие земјоделци треба да придонесуваат
кон јакнењето на земјоделските структури на правните лица или засегнатите групи. Ако се
исполнат овие услови, може да се применува дегресија на ниво на земјоделец поединец.

КОРИСНИЦИ
Член 4 од Регулативата бр. 1307/2013 (ЕУ) ги дефинира земјоделците како:
„земјоделец“ значи физичко или правно лице или група физички или правни лица, без оглед
на правниот статус на таа група и нејзините членови според националното законодавство, чие
стопанство се наоѓа во рамки на територијалниот опсег на Договорите, како што е дефинирано
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со член 52 од Договорот за ЕУ, заедно со членовите 349 и 355 од Договорот за функционирање
на ЕУ и лица што вршат земјоделска дејност.
Од друга страна, терминот „активен земјоделец“ е опишан во членот 9 од Регулативата бр.
1307/2013 (ЕУ) и особено се однесува на оние „физички или правни лица или групи физички
или правни лица, чии земјоделски површии се главно области кои природно се чуваат во состојба
соодветна за пасишта или обработување“ и нивната главна дејност е поврзана со земјоделство.

КВАЛИФИКУВАНИ ТРОШОЦИ И УСЛОВИ
Трошоци што се квалификуваат: Износот го одразува збирот од загубата на приход и
дополнителниот трошок поради ограничувањето, како што е предвидено со обврските на
Европската Унија во СТО. Квантификувањето треба да се направи споредено со области
без ограничувања. Оние земји-членки што се определени како ограничени на целата своја
територија може да ги користат студиите за процена или како референца може да користат
поголем (хомоген) регион. Со цел да се подобри сигурноста на овие пресметки, истите мора да
ги потврди независно тело и за нив мора да се обезбеди сертификат во програмата за рурален
развој (член 62 од Регулативата за рурален развој).
Услови за квалификација: Очигледно е дека само областите што се дел од разраничувањето
може да ги користат надоместите.
Во програмскиот период 2007-2013, околу 56% од земјоделските области во ЕУ27 се
идентификувани како ограничени области, но само половина од разграничените области добиле
одреден надомест (поврзано со ограничувањата). Ова беше така бидејќи земјите-членки често
ги применуваа критериумите за квалификуваност според кои тие исклучуваа одредени типови
области и//или корисници.
Од перспектива на СТО, со цел да се осигури „зелено светло“ за оваа мерка, потребно е да
се испочитува точка 13 од Анекс 2 од Договорот за земјоделство на СТО. Точка (г) предвидува
дека „исплатите се вршат само на производители од региони што се квалификуваат, но, генерално
се достапни на сите производители во рамки на тие региони“. Меѓутоа, точка (ѓ) предвидува
дека „Износите се ограничени на дополнителни трошоци или губење приход од земјоделско
производство во определената област“. Ова значи дека откако одредена област ќе се определи
како област со ограничувања, земјата-членка мора да исплати надомест за дополнителни
трошоци и загуба во приходи за сите земјоделци во рамките на таа област.
Од една страна, земјата-членка мора да им исплати на сите производители во еден определен
регион. Од друга страна, мора да се избегне прекумерна компензација. Со цел да се избегне
прекумерна компензација, земјата-членка може да го примени членот 31(1) од Регулативата
1305/2013, кој овозможува диференцијација на премијата според земјоделските системи,
бидејќи различни земјоделски системи може да бележат различни резултати во пресметките
за дополнителни трошоци и загуби на приходи. Меѓутоа, членот 31(1) предвидува таква
можност само во одредени соодветно оправдани случаи. Поради тоа, земјите-членки може
да дефинираат конкретен минимален износ на ниво под кое тие сметаат дека земјоделските
системи кои имаат пониски дополнителни трошоци и загуби на приходи споредено со овој
износ не се соочуваат со значајни природни ограничувања. Така, не се исплатува поддршка за
фармите што функционираат со такви земјоделски системи.
Примарниот начин да се исклучат од поддршка оние земјоделски системи за кои не се
идентификуваат значајни дополнителни трошоци/губење приход е прецизно усогласување
како што е наведено во членот 32(3) од Регулативата 1305/2013. Ако поголемиот дел од
земјоделската површина е во определена област која припаѓа во оваа категорија, целата област
мора да се исклучи од разграничувањето во процесот на прецизно усогласување. Примената
на земјоделскиот систем како дополнителен критериум за идентификација на ризиците од
прекумерна компензација, а со тоа овозможувајќи исклучување на земјоделскиот систем
кој има загуба под определен праг, е применливо само кога определен земјоделски систем
не доминира во засегнатата област, а со тоа, не е возможно да се исклучи целата област во
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процесот на прецизно усогласување. Прашањето со исклучувањето секогаш се однесува на
целата фарма; не е возможно да се исклучи само одреден земјоделски систем од поддршката
за ANC во една фарма каде што се практикуваат неколку системи. Понатаму, не е возможно
да се примени земјоделски систем како критериум за исклучок за исклучување на пример на
обработливи земјоделски поседи врз основа на тоа што не поседуваат стока. Исклучокот мора
да е поврзан само со прагот на пресметаните загуби во приход.
Според став 138 од Анекс 2 кон Договорот за земјоделство на СТО, кој предвидува правила за
усогласување за добивање „зелено светло“ за износите во рамките на програмите за регионална
поддршка, износот на тие исплати секоја година не е поврзан со или основан на типот или
обемот на производството (вклучително бројот на грла) кое го генерира производителот во
определена година по основниот период (освен за намалување на производството, а тоа не е
случај за програмите за регионална поддршка во ЕУ). Без оглед кој дополнителен критериум
за квалификуваност ќе биде избран од земјата-членка, со цел да се овозможи дека ќе биде
одобрена мерката, мора да се испочитуваат условите од Анекс 2 од Договорот за земјоделство
на СТО. Поради тоа, во однос на користењето на критериумите кои може да се гледаат
поврзано со производството, како што е густина на добитокот, мора да се пристапи внимателно
и се препорачува да се користат други показатели со цел да се определи дали се одвива
земјоделска активност.
Меѓутоа, со цел усогласување со барањата од членот 31(2) од Регулативата 1305/2013 за
„намера за вршење земјоделска дејност“, може да се случи земја-членка да смета дека е
неопходен условот за дејности поврзани со пасишта со цел да се определи дали се одвива
земјоделска дејност, а со тоа да се осигури одржувањето на трајни пасишта. Во овој случај,
земјата-членка може да дефинира минимални барања за вршење дејност како што е чување
добиток (во форма на низок услов за густина на добиток).
Како резиме, ANC кои се квалификуваат за исплата на надомест треба да ги исполнуваат
следните услови:
−− Најмалку 60% од земјоделската површина да исполнува најмалку два од критериумите
наведени во Табела А2.1, секој во рамки на најмногу 20% од минималната вредност што
е наведена, или
−− Најмалку 60% од земјоделската површина да е составена од делови што исполнуваат
најмалку еден од критериумите наведени во Табела А2.1 на минималната вредност што е
наведена и делови што исполнуваат најмалку два од критериумите наведени во Табела
А2.1 секоја во рамките на најмногу 20% од наведената минимална вредност.
Усогласеноста со условите за квалификуваност (член 32(2) (3), (4)) се обезбедуваат на ниво
на локална административна единица на второ ниво (ЛАЕ2) или на ниво на јасно разграничена
локална единица која опфаќа единствена јасна соседна географска област со дефиниран
економски и административен идентитет. Кога се разграничуваат областите од овој подстав,
земјите-членки спроведуваат процес на прецизно усогласување како што е дефинирано во
членот 32(3).

СТАПКИ НА KОФИНАНСИРАЊЕ
Оваа мерка е меѓу мерките што придонесуваат за усогласување со барањето предвидено
во членот 59(6) од Регулативата 1305/2013 и според кое најмалку 30% од вкупниот придонес
од EAFRD во програмата за рурален развој се резервира за мерки што придонесуваат кон
олеснување и адаптација на климатските промени, како и кон прашања поврзани со животната
средина.
Понатаму, оваа мерка, исто така, може да искористува повисока стапка за софинансирање
(75%) бидејќи придонесува кон целите за олеснување и адаптација на климатските промени и
промените во животата средина (член 59(4)(б) од Регулативата за рурален развој). Во случајот
со неразвиените региони, во најодалечените региони и на помалите острови во Егејското море,
оваа стапка за софинансирање може да е уште повисока (85% од јавните трошења што се
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квалификуваат) како што е предвидено со членот 59(3) (a).

ШТО Е НОВО ВО СПОРЕДБА СО ПЕРИОДОТ ОД 2007 ДО 2013 ГОДИНА
Областите што се соочуваат со природни или други специфични ограничувања кои во минатото
се нарекуваа „запоставени области (ЗО)“ претрпеа промени при разраничувањето и другите
барања споредено со програмскиот период од 2007-2013 година. Трите категории на овој
надомест „планински области“, „области со значајни природни ограничувања“ и „области кои се
подложни на определени ограничувања“ остануваат и за периодот 2014-2020 година. Новите
работи што се воведени со Регулативата за рурален развој за периодот 2014-2020 година
резултираат од долгата дебата и политичкиот процес меѓу Комисијата и земјите-членки. Надвор
од политичката волја на законодавците во насока на промена на политиката, неизбежни беа
усогласувања поради заложбите на Европската унија во Светската трговска организација
(СТО).
Во 2003 година, Европскиот суд на ревизори донесе одлука дека разграничувањето на
транснационалните загрозени области би можело да значи нееднаков третман бидејќи се
основаше на околу 140 национални критериуми, сите меѓусебно различни. Меѓутоа, ревизијата
на системот задоцни поради неколку фактори. Конечно, во 2011 година, Комисијата достави до
земјите-членки осум биофизички критериуми како начин на разграничување на централните
области. Ваквото разграничување е веродостојно, транспарентно, објективно и споредливо
меѓу сите земји-членки. Методот се основа на научни докази и е елабориран од Заедничкиот
истражувачки центар на Европската комисија (види Поглавје А1).

МАКСИМАЛНА И МИНИМАЛНА КОМПЕНЗАЦИЈА
Сега, во периодот од 2014 до 2020 година, максималниот износ на надомест е зголемен од
250 ЕУР на 450 ЕУР по хектар за планинските области и од 150 ЕУР на 250 ЕУР по хектар во
областите со други природни или специфични ограничувања. Овие износи може да се зголемат
во случај на одредени околности и мора да бидат оправдани во Програмата за рурален развој.
Минималниот износ од 25 ЕУР по хектар останува ист и во текот на новиот период од 2014-2020
година.

КОНЦЕПТОТ НА АКТИВЕН ЗЕМЈОДЕЛЕЦ
Во периодот 2014-2020 година, корисниците мора да ја исполнуваат дефиницијата за „активен
земјоделец“ од членот 9 од Регулативата (ЕУ) бр. 1307/2013. Одредбите за активниот земјоделец
според Столбот II почнуваат со примена од моментот кога ќе станат применливи според првиот
столб (1 јануари 2015 година), како што е предвидено со Регулативата (ЕУ) бр. 1307/2013.
Меѓутоа, земја-членка, може да ја има предвид дефиницијата за „активен земјоделец“ со цел
да изврши усогласување од почетокот на периодот.

ИСПЛАТА ВО РАМКИ НА ПРВИОТ СТОЛБ
Новиот период 2014-2020 година, исто така, овозможува дополнителна поддршка за земјоделците
во ограничените области во форма на надомест по област одвоен од производството како
дополнување на основниот надомест според Првиот столб. Ова е доброволен надомест (до 5%
од годишниот максимален износ) за земјоделците во областите што се соочуваат со природни
ограничувања, како што е дефинирано со Регулативата за рурален развој и ги опфаќа сите
три категории ограничени области. Но, земјите-членки може да одлучат да го ограничат овој
надомест на дел од овие области врз основа на објективни и недискриминирачки критериуми.
Земјите-членки може, исто така, да го применат надоместот на регионално ниво, под услов да
ги дефинираат регионите што ќе бидат опфатени, согласно објективни и недискриминирачки
критериуми, особено, карактеристиките на природните ограничувања, вклучително нивните
агрономски услови.
Новиот надомест за фармите во области со природни ограничувања во рамки на Првиот столб
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не треба да бидат дупликат на шемата во руралниот развој. Главната цел на новата шема од
Првиот столб за областите со природни ограничувања е да им се овозможи на земјите-членки
да постигнат поеднаква дистрибуција на приходите во нивната земјоделска област, преку
насочување на дел од поддршката за земјоделците чија земјоделска дејност и приходите од
неа се трајно ограничени со природни ограничувања.
Шемата за поддршка е изборна во двата столба. Интеракцијата меѓу столбовите се осигурува
преку условот секој износ за природни органичувања што се добива во првиот столб да се земе
предвид при исплатите во вториот столб.

ФОКУС НА КОНКРЕТНИ ПРАШАЊА
Разграничување на планинските области
Може да се очекуваат многу малку промени за планинските области бидејќи критериумите
за разраничување остануваат исти. Меѓутоа, земјите-членки може да направат ревизија на
разграничувањето, на пример, во случаи кога се достапни поквалитетни податоци. Практично,
ова значи дека може да се додаде комуна (или да се исклучи) од постоечкото разграничување
ако има докази што покажуваат дека комуната ги исполнува критериумите (на пократок
вегетациски период и/или падина). Во случај земја-членка да одлучи да ги промени параметрите
за разграничување за планинските области, може да започнат нови преговори. Меѓутоа, секој
нов пристап од земјите-членки може единствено да се основа на намера за поефикасно
искористување на средствата. Ова би значело дека би се покажале или нови податоци за
пократок вегетациски период и/или стрмни падини или ако земјата-членка одлучи да примени
построги критериуми споредено со минатото.
Разграничување на областите со природни ограничувања различни од планинските
области
За разлика од претходните програмски периоди, земјите-членки не мора да „елаборираат“ за
разраничување на овие области. Критериумите за разграничување јасно се дефинирани во
Поглавјето А1. Бидејќи разграничувањето на овие области може да е скапо, земјите-членки
имаат можност да користат техничка помош за финансирање на активностите. Можноста се
продолжува и за периодот 2014-2020 година.
Разграничувањето овозможува теоретски пристап кон надомест за ограничувањата во двата
столба од ЗЗП (овој надомест е изборен во двата столба). Не постои друг мехнизам за додавање
на области и нема можност за хомогенизација (вклучително областите кои не се разграничени,
но се опкружени со области што се подложни на влијание од ограничувања). Разликата се
прави помеѓу области што остануваат во разграничените области со природни ограничувања
различни од планински области и оние области што постепено се елиминираат. „Постепеното
елиминирање“ на областите нема веќе да е предмет на надомест според новите критериуми за
разграничување или активност на прецизна процена со која ќе се заклучи дека се надминале
природните ограничувања.
Земјите-членки ќе почнат да го применуваат новиот начин на разграничување најдоцна од
2018 година. Кај областите кои „постепено ќе се елиминираат“ исплатите постепено ќе се
намалуваат од моментот на комплетирање на новото разграничување. Дегресивната исплата
нема да надминува 80% од просечниот износ определен во Програмата за рурален развој
за периодот 2007-2013. Износите за областите што „постепено ќе се елиминираат“ ќе запрат
најдоцна во 2020 година кога доделените премии нема да надминуваат 20% од горенаведениот
пресметан износ. Регулативата, исто така, предвидува механизам за прецизно усогласување/
процена, т.е. се исклучуваат областите каде што е документирано ограничување, но истото
било надминато. Изготвен е водич кој е разгледан со експерти од земјите-членки. Пристапот на
прецизна процена треба да е дел од Програмата за рурален развој и истиот ќе се анализира во
службите на Комисијата.
Во врска со изборот на административна единица, Регулативата е во согласност со Договорот на
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СТО од Маракеш, т.е. дека разграничувањето мора да се изврши врз основа на административна
единица со економски и административен идентитет што може да се дефинира. Овде идеални
би биле ЛАЕ2 или други единици што ја исполнуваат оваа дефиниција. Разграничувањето не
може да се основа на фарми, парцели или други единици, како што се национални паркови,
долини, итн. Ако разграничувањето се основа на други единици различно од ЛАЕ2, земјитечленки треба да дадат докази, врз основа на правна анализа дека избраната административна
единица го исполнува барањето од Регулативата.
Разграничување на областите што се соочуваат со специфични ограничувања
Обемот на оваа категорија е ограничен на максимум 10% од целокупната територија на
земјата-членка. Не е важно дали земјата-членка користи една Програма за рурален развој
или регионални програми, 10% секогаш се пресметуваат од севкупната територија на
релевантната земја-членка. Прекуморските (надворешните) територии треба да се вклучат во
референтната вредност ако истите административно припаѓаат на земјата-членка (ова треба
да го потврди земјата-членка и надлежниот оддел за географија). Конечно, референтната
вредност е целокупната територија на земјата-членка, вклучително градови, реки, итн., а не
10% од земјоделската површина. Очигледно, разграничувањето на областите со ограничувања
е ограничено на земјоделски површини. Поради тоа, земја-членка со вкупна територија од 1
милион квадратни километри, каде што се вклучени 200.000 квадратни километри земјоделска
површина може да дефинира до 100.000 квадратни километри земјоделска површина во
оваа категорија, т.е. половина од вкупно земјоделските површини. Земјите-членки каде што
целокупната територија се смета за област што се соочува со специфични ограничувања
според регулативите 1698/2005 и 1257/1999 може и понатаму да се дефинира како област која
се соочува со специфично ограничување (целата територија).
Регулативата предвидува дека оваа категорија области со ограничувања ги содржи земјоделските
површини каде што има слични природни услови за производство. Разграничувањето на овие
области останува одлука на земјите-членки, бидејќи, по дефиниција, ограничувањата се
специфични. Разграничувањето на овие области мора да се основа на јасни критериуми кои ќе
дадат основа за квантификација на загубите во приходи и/или дополнителните трошоци кои
резултираат од ограничувањето (кои ќе бидат потврдени како што е предвидено со членот
69). Исто така, треба да се напомне дека социоекономските критериуми, како што е ниската
густина на населението, оддалеченост до пазарите, просечната возраст на земјоделците, итн.,
не ги исполнуваат условите од членот 33(4).
Комбинација од критериуми во областите што се соочуваат со специфични ограничувања
Регулативата за рурален развој предвидува можност да се применат „кумулативни“ критериуми
во дефинирањето на областите што се соочуваат со специфични ограничувања. Службите
од DG AGRI на Комисијата заедно со Заедничкиот истражувачки центар ќе дадат подетални
упатства за оваа материја. Иако ќе се обезбеди анализа од експерти, земјите-членки може да
размислат за различни комбинации, кои, се разбира, водат до ограничување во комбинација
едно со друго. Постојат одредени комбинации кои не го исполнуваат ова барање – на пример,
одредени комбинации на текстура и водопропусност не се прифатливи бидејќи одредени
ограничувања во текстурата автоматски водат до ограничувања во однос на водопропусноста.
Затоа, таквата комбинација не е комбинација од две ограничувања; всушност, де факто, е
едно ограничување. Избраните комбинации треба да се применуваат за целокупната област
опфатена со Програмата за рурален развој, со цел да се осигури транспарентност. Според тоа,
не е возможно да се користат различни комбинации во различни области. Разграничувањето
мора да се основа на административни единици, со цел да се осигури исполнување на Догворот
на СТО од Маракеш.
Правилото на пет години: обврска за земјоделецот
Во однос на петгодишната обврска за континуитет на земјоделската дејност, треба во предвид
да се земе следното: Ако обврската се преземе во 2014 година (според фондовите од старото
или новото правило), корисникот се иззема од оваа обврска според членот 1(2) од Регулативта
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(ЕУ) бр. 1310/2013. Меѓутоа, единствено корисниците што влегуваат во шемата по прв пат
во 2014 година се иземаат од правилото за пет години. Во случај кога корисникот по прв пат
добива надомест пред 2014 година, фактот што земјата-членка влегува во нова законска
обврска во однос на корисникот (каков што е случајот имајќи го предвид фактот што мерката
се спроведува секоја година) во 2014 година, тоа не значи дека порано завршува периодот од
5 години. Затоа, обврската мора да продолжи се до крајот на периодот од пет години. Конечно,
во 2015 година, во случајот со примена на „стариот“ буџет (средства за периодот од 2007-2013г.),
условот за 5 години се применува повторно, според одредбите од Регулативата 1257/1999.
Што може да научат земјите од ЈИЕ од шемите за надомест на ЕУ?
Горенаведениот опис ги дава деталните законодавни регулативи што се спроведуваат во ЕУ за
надомест на земјоделците во ANC. Тие јасно покажуваат дека е потребно интензивно работење
за да се усогласат овие регулативи според условите во ЈИЕ бидејќи не би функционирало само
да се ископираат истите. Во секој случај, првиот чекор би бил да се идентификува каде се
наоѓаат ANC , а потоа како да се применат шемите за финансиска помош. За ова се потребни
заеднички напори и соработка меѓу националните експерти за биофизички и социоекономски
фактори за усвојување на Европското законодавство и регионалните услови. Тоа нема да биде
лесна задача, па според тоа, потребна е дополнителна помош од ЕУ. Едно е сигурно: Проектот
за ANC ќе овозможи дефинирање на локацијата на овие области во шесте земји учеснички и
тоа со висок степен на сигурност. Потоа носителите на одлуки и политики на национално ниво
ќе треба да дефинираат точни износи за земјоделците врз основа на економските услови на
земјите, нивните приоритети и стратегии за рурален развој.
Инструменти за финансирање од IPARD и потенцијалната врска со шемите за надомест
за ANC
Како што се гледа од времето на објавување на оваа публикација, средствата од ИПАРД не
се предвидени за надомести за ANC. Понатаму, постоечките инструменти за финансирање
предвидуваат софинансирање од земјоделците кои добиваат поддршка од ИПАРД, а тоа може
не е случај со земјоделци од ANC кои веќе се соочуваат со природни тешкотии.
Без оглед на тоа, Оската 2 – Подготвителни активности за спроведување на мерките за
земјоделство и животна средина и пристапот LEADER на IPARD ги вклучува следните мерки
што се важни за ANC :
•
•

Подготовка за спроведување на активности поврзани со животната средина и руралната
средина.
Подготовка и спроведување на локални стратегии за рурален развој

Потоа се предлага надоместите за ANC да бидат предмет на преговори на IPARD со Комисијата
ако постои политичка волја од земјите учеснички да ги усогласат своите политики за рурален
развој со оние што веќе се спроведуваат во земјите-членки на ЕУ за ANC.
Исто така, може ќе има простор за маневар за алокација на средства од IPARD за надомест
за ANC. На пример, член 34 (од документот што го изготви ГД Земјоделство и рурален развој,
Европската комисија, од ноември 2009 година1) кој се занмава со Интензитетот на поддршката
и стапка на придонес на Заедницата каде што е специфицирано дека земјите кандидатки може
да распределат средства од IPARD, но јавните трошења да не надминуваат максимум 50% од
вкупно трошоците што се квалификуваат за инвестицијата. Но, има исклучоци за правилото
од 50% за:
(a) 60% за инвестиции во земјоделски стопанства во планинските предели;
(b) 65% за инвестиции во земјоделски стопанства на млади земјоделци во планинските
предели
Голем дел од планинските области може да се квалификуваат за ANC поради климатските и
условите на почвата и теренот.
1

http://ec.europa.eu/agriculture/enlargement/assistance/documents/sectoral-agreement_en.pdf
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ПОГЛАВЈЕ А6

РЕЗИМЕ ОД КОНСУЛТАТИВНИТЕ
СРЕДБИ НА РЕГИОНАЛНАТА
ЕКСПЕРТСКА СОВЕТОДАВНА РАБОТНА
ГРУПА ЗА ANC (REAWG) ВО РАМКИТЕ
НА LEIWW ПРОГРАМАТА
Панди Здрули1 и Ордан Чукалиев2

Резиме од првиот состанок на Регионалната советодавна работна група за ANC
Проектот на REAWG за ANC финансиран од LEIWW програмата на GIZ и SWGзапочна во
Скопје, Македонија на 2-3 март 2016 година. На првиот состанок учествуваа национални
експерти (почва, метеорологија, ГИС) од Албанија, Босна и Херцеговина, Републка Српска,
Косово*, Македонија, Црна Гора и Србија. Исто така присутни беа и претставници од SWG ,
ГИС, CIHEAM Медитеранскиот агрономски институт од Бари (CIHEAM IAMB), Заедничкиот
истражувачки центар на Европската комисија (ЕК-JRC ) и висок претставник од владата на
Црна Гора.
Состанокот беше отворен со презентација од претставникот од JRC за прашањата поврзани
со разграничувањето на областите со природни ограничувања (ANC ) користејќи заедничка
рамка биофизички критериуми за сите ЕУ28 земји –членки, согласно спроведувањето на ЕУ
регулативата 1305/2013. Претставникот на CIHEAM IAMB ги опиша предлог усогласувањата што
треба да се направат во методологијата на JRC за подобро да одговара на почвите, климата и
користењето на земјиштето/земјишна покривка и на другите геоморфолошки карактеристики
на земјите од ЈИЕ. Сите национални експерти го објаснија статусот на достапните податоци,
како и недостатоците и можностите за корекција. На крајот, беше договорена временската
рамка на активностите што треба да се извршат, улогите и одговорностите, комуникацијата и
дисеминацијата. Подолу се дадени крајните рокови:
•
•
•
•
•

Дефинирање на методологијата до март 2016 година
Прва среднорочна средба да се одржи во јуни 2016 година (Андревље, Србија)
Втора среднорочна средба да се одржи во септември 2016 година (Колашин, Црна Гора)
Националните извештаи мора да се готови до октомври 2016 година
До февруари 2017 година треба да се формулираат препораките за политики

Благодарение на активната соработка на националните експерти, сите горенаведени цели
успешно се реализирани доста пред крајниот рок, како што се покажува и со оваа публикација,
вклучувајќи ги и политичките препораки.

РЕЗИМЕ ОД ПРВИОТ СРЕДНОРОЧЕН СОСТАНОК НА РЕГИОНАЛНАТА
ЕКСПЕРТСКА СОВЕТОДАВНА РАБОТНА ГРУПА (REAWG) ЗА ANC
Првата среднорочна средба на REAWG за ANC се одржа во периодот 29 јуни – 01 јули 2016
година во Андревље, Србија. Главната цел на состанокот беше да се дискутира за целокупната
методологија за ANC , вклучително најновите случувања од JRC, нивната примена во ЕУ и
усвојувањето на методологијата во земјите од ЈИЕ. Соодветните експерти известија за
Меѓународен центар за напредни медитерански агрономски студии (CIHEAM) Медитерански агрономски институт во Бари, Италија
Универзитет св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија
* Оваа определба не влијае на ставовите за статусот и е во согласност со Резолуцијата 1244 на ОН и Мислењето на МСП за декларацијата за независност на
Косово.
1
2
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ажурираната подготовка на националните извештаи, нагласувајќи ја потребата од податоци,
недостатоците, предвидените решенија и резултатите. Другите прашања ги вклучуваа
можностите за размена на податоци во пограничните области (податоци за почвата и за
климата), со цел подобрување на квалитетот на националните податоци. Имаше детална
дискусија во трите работни групи, за почва, клима и ГИС. Беше одлучено дека секоја земја
мора да избере област за студија на случај за да се тестира методологијата за ANC и да
се претстават резултатите на следниот состанок закажан за септември во Колашин, Црна
Гора. Српскиот тим се согласи да направи длабинска процена на методологијата за општина
Алексинац.

РЕЗИМЕ ОД ВТОРИОТ СРЕДОРОЧЕН СОСТАНОК НА РЕГИОНАЛНАТА
ЕКСПЕРТСКА СОВЕТОДАВНА РАБОТНА ГРУПА (REAWG) ЗА ANC
Вториот среднорочен состанок на REAWG за ANC се одржа во периодот од 13 до 15 септември
2016 година, во Колашин, Црна Гора. Вториот среднорочен состанок ги разгледа следните теми:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Национално специфични препораки во врска со институционалната рамка за прибирање,
споделување и управување со податоци, како и дефинирање на националните тела
одговорни за ANC за сите шест земји вклучени во LEIWW програмата.
Завршна техничка процена и собирање на националните извештаи (усогласување
на националните извештаи, контрола на квалитет, уредување, осигурување на
конзистентноста и транспарентност)
Процена на недостатоците во регионалните податоци и давање препораки
Процена и препораки за национални политики за карактеризацијата и мапирањето на
областите со природни ограничувања
Процена и препораки за регионални политики за карактеризацијата и мапирањето на
областите со природни ограничувања во ЈИЕ
Цели на ЕУ во процесот на формулирање политики и национално специфични последици
од пристапот еднократен надомест по површина во рамките на ИПАРД инструментот
за финансирање.
Општо прифатени социоекономски и еколошки потреби на регионите дефинирани како
ANC
Клучни наоди и резимирани резултати кои ќе се презентираат на Форумот на SWG за
земјоделска политика што треба да се одржи во Тирана на 11-14 октомври 2016 година.
Идеи за предлог проекти/концепт за последователни активности за ANC во ЈИЕ во
рамките на финансиските механизми на ЕУ, FAO , итн.
Презентација на резултатите од студијата од Србија и општи презентации од сите други
земји.

Средбата во Колашин заврши со список препораки за носителите на политики/одлуки кои се
дадени во Поглавјето 4 од оваа публикација. Беше договорено дa продолжи со работа мрежата
национални експерти за ANC. Ќе се направат напори за да се разгледаат можности за мапирање
и разграничување на ANC. Претставникот од GIZ ја поздрави досегашната работа од страна на
целата мрежа

ВРЕМЕНСКА РАМКА НА КОНСУЛТАТИВНИТЕ СРЕДБИ НА НАЦИОНАЛНО
НИВО И РЕЗУЛТАТИ
Насоки и цели:
1. Кратка подготовка за методолошкиот пристап во соработка со регионалните експерти
2. Формулирање на задачите на националните експерти
3. Упатства за методологијата на ЕУ за идентификација и разграничување на ANC ,
вклучително предлог за стандардизација и хармонизација на податоците
4. Поддршка за методолошка рамка за да се опфатат националните карактеристики
5. Обука на работното место, градење капацитети и техничка поддршка
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Србија, Босна и Херцеговина, Македонија, 15-22 мај 2016 година
Србија
Средбата во Србија се одржа во Белград, прво во кацеларијата на Др. Зоран Кнежевиќ,
поранешен директор на Директоратот за земјоделско земјиште во Министерството за
земјоделство и заштита на животната средина. Присуствуваа проф. Здрули, проф. Чукалиев и
Д-р. Драгана Видојевиќ. Др. Кнежевиќ беше информиран за насоките и за целите на проектот
во ЈИЕ за ANC и за методологијата што ќе се применува. Тој искажа голема поддршка и го
нагласи фактот дека Министерството со нетрпение ги чека резултатите од проектот, со цел
да ги реориентира своите политики за рурален развој и да ги дефинира приоритетите за
обезбедување субвенции и фиансиска поддршка за земјоделците. Исто така, тој нагласи дека
во овој момент во Србија има ограничени финансиски ресурси за надомест за ANC. Во секој
случај тој укажа дека проектот е навреме и е добредојден од Министерството. На крајот, Д-р.
Кнежевиќ вети дека ќе ја даде својата поддршка и поддршката на Министерството кое го
претставува за прибирање на потребните податоци за разграничување и дефинирање на ANC
во Србија.

Од лево: Јовица Васин, Драгана Видојевиќ, Ордан Чукалиев, Ненад Марковиќ и Панди Здрули на средба во Агенцијата за
заштита на животната средина

Потоа средбата продолжи во просториите на Агенцијата за заштита на животата средина.
Резултатите покажаа дека поголемиот дел од потребните податоци за Србија (почва, клима
до 2014г., и ГИС) се достапни. Се појавија неколку прашања за конкретни карактеристики што
недостасуваат, како што е текстура на почва кои не се достапни за целата земја. Друг проблем
што се појави беше во врска со бројот денови над полски воден капацитет(230) кој е потребен
за области што имаат слаба дренираност. Прагот од 230 дена е карактеристика типична за
северноевропските земји, но не и за Балканот. Според тоа, се предлага таа бројка да се спушти
на 180 дена, за кое ќе постигнат договор JRC и ЕК. Во спротивно, „прекумерната влажност на
почвата“ ќе се дефинира преку една од трите групи критериуми, имено: „влажност до 80см (од
површината) во период над 6 месеци“ или „влажност до 40см во период над 11 месеци“ или
„класифицирани како недоволно дренирани“ (почвите вообичаено се влажни во позначителни
временски интервали – горен слој на зона на сатурација на подземни води најчесто на 40см од
површината) или „класифицирани како многу непропусни“ (влажни доста плитко во подолги
периоди – горен слој на зона на подземни води најчесто на 15 см од површината) или „почвата
има глејна обоеност на 40см од површината“.
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Друг добар извор на достапни информации е дигиталниот елевациски модел од Шатл мисијата
за радарска топографија (SRTM), усогласено на 1 арксекунда (околу 30м резолуција). Ова
може да е добро за пресметка на наклон, но ќе има груба резолуција за моделирање на
метеоролошките податоци, бидејќи ќе се користи елевациски модел со подобра резолуција.
На крајот, беше одлучено да се избере студија на случај, т.е. општина што најверојатно има ANC
на својата територија, така што прелиминарната процена би можела да се направи користејќи
ја постојната методологија на JRC.
Босна и Херцеговина
Федерацијата БиХ
Средбата се одржа во Сараево на сојузниот институт за агропедологија во присуство на Д-р.
Есад Букало, директор на Институтот (експерт за почви), Д-р Неџад Волјевица (експерт по
метеорологија) и Д-р. Дамир Бехлуловиќ (експерт за ГИС). Д-р. Бехлуловиќ информираше
за достапноста на податоците за почвата и за ГИС, а Д-р. Волјевица го објасни статусот на
климатските податоци што се достапни за периодот 1961-1990 година. Достапните податоци
за почвата главно се основаат на детална педолошка мапа во размер од 1:50,000 изготвена
во доцните 70ти. Подоцна размерот се ажурирал (2000-2004г.) и картата се трансформира
според FAO системот за класификација на почви преку проект спонзориран од FAO . Според
Д-р Бехлуловиќ во БиХ нема солени ниту кисели почви и тоа ја олеснува процената што се
однесува на ограничувања во однос на почвата, но, има кисели почви што треба да се земат
предвид за ANC , како и плитки почви со длабочина помала од 30см, како и подзоли и
глејни почви и почви со висок процент на глина. Тимот од БиХ има намера да користи два
елевациски модели, еден со 20м резолуција за наклон на теренот и 5м резолуција за моделирање
на метеоролошките податоци, со цел добивање подобра резолуција.
Друго прашање во дискусијата беше поврзано со незадоволителните услови на дренираност.
Методологијата за ANC предвидува ваквите области да се дефинираат само по природните
услови. Проблемот е тоа што во БиХ, но и во другите балкански земји, како Албанија на
пример, по колапсот на социјалистичкиот систем многу низини кои претходно беа култивирани
речиси и да беа напуштени и
без функционални дренажни
системи. Ова создаде застој
на вода со водена маса која
се задржува на површината.
Затоа, се предложи овие
области, исто така, да се
класифицираат како ANC и
повторно прагот од 230 дена
да се ревидира и усогласи, во
спротивно овие области ќе
се класифицираат како ANC
врз основа на критериуми на
„ограничена дренираност на
почвата“. Беше договорено дека
соодветно е вклучувањето на
природните пасишта како
што е дефинирано со CORINE
методологијата (шифра 231)
Од лево: Неџад Волјевица, Ордан Чукалиев, Есад Букало, Панди Здрули и Дамир
во рамки на категоријата
Бехлуловиќ (во позадината е педолошката карта на Босна и Херцеговина
земјоделско земјиште и со тоа
направена во 1970г.)
се одразува дека условите на
земјоделските системи на Балканот се уште се потпираат на испаша на ситен добиток. Така,
со обезбедување поддршка за овие области ќе се спречи напуштањето и депопулацијата на
планинските предели.
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Република Српска

Д-р Борис Пашалиќ, помошник Министер за земјоделско проширување
на Република Српска

Средбата се одржа во Министерството
за земјоделство. Д-р. Борис Пашалиќ,
помошник министер за советодавни
активности во земјоделството посака
добредојде и го нагласи интересот
на Министерството за проектот за
ANC
како важен инструмент за
унапредување на политиките за
рурален развој во Република Српска
и земјата има намера да спроведе
законодавство за ANC до 2018 година.

На средбата исто така присуствуваше и Д-р Жељко Вашко (експерт за рурален развој), Тихомир
Предиќ (експерт за почви) и Борис Марковиќ (експерт за ГИС). Д-р Марковиќ го објасни статусот
на развој на ГИС моделите за различни слоеви од мапирањето и прикажа повеќе карти,
вклучително за користење на земјиштето, земјишната покривка, почвата, административните
единици, слоеви на земјоделско земјиште, итн. Постои целосна доверба дека тимот од РС има
капацитет за да изврши ГИС елаборирање и обработка.
Во однос на педолошките податоци, и за Република Српска главниот извор се податоците кои
произлегуваат од стара педолошка карта со размер од 1:50,000 од поранешна Југославија. Тимот
ги има сите релевантни описи на профилот на почвите и аналитички податоци релевантни
од оваа карта. Дополнително, како што информираше Д-р Предиќ, земјоделскиот институт на
Република Српска има низа извештаи за почвите заедно со лабораториски податоци, како
и студии за земјишната покривка/користење на земјиштето спроведени во периодот од 2000
до 2007 во рамките на проект финансиран од FAO . Овие и други податоци во процесот на
елаборирање (т.е. Проектот LUCAS спонзориран од JRC Испра) ќе бидат достапни за проектот
за ANC во ЈИЕ. Сепак, недостасуваат податоци во врска со текстурата на почвата.
Климатските податоци се достапни во дигитален формат за периодот 1961-1991 и ќе се користат
за процената за ANC.

Од лево: Тихомир Предиќ, Борис Марковиќ, Панди Здрули, Жељко Вашко и Ордан Чукалиев
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Македонија
Состанокот се одржа во Скопје, на 26 мај 2016, во просториите на Факултетот за земјоделски
науки и храна на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, а присутни беа Нина Алексовска
(Метеоролог од националниот хидрометеоролошки завод), Душко Мукаетов (експерт за почва,
од Институтот за земјоделство) и Ордан Чукалиев (Агроном, Факултет за земјоделски науки и
храна, регионален експерт во проектот за ANC ). За време на средбата се елаборираше статусот
и достапноста на податоците потребни за развој на ANC и се извести за следните наоди:
Податоците за почвата се во голема мера достапни и вклучени во Информацискиот систем
за почви на Македонија (МАСИС) во дигитална форма, со исклучок на класификацијата на
дренираност и ограничени информации за површинската каменитост и процентот на натриум.
Метеоролошките податоци ги следи и обработува националниот хидрометеоролошки
завод. Податоците за главните метеоролошки станици кои се потребни за проектот за ANC
се достапни во дигитален формат, дневните вредности (просечна, минимална и максимална
дневна температура и врнежи) за период подолг од 30 години. Меѓутоа, податоците не се
достапни за јавноста и според законодавството, податоците се достапни со плаќање надомест.
Цената за дневните и месечните вредности за развој на ANC е доста висока до 70.000 ЕУР. Не
се достапни податоци за евапотранспирацијата (ЕТ), но има можност да се пресмета користејќи
ја методологијата Харгревс или Торнтвајт (Hargreaves or Thornthwhite). Методологијата Пенман
Монтит (Penman Monteith) е возможна само за одредени станици, така што, се препорачува
да се примени една од горенаведените равенки врз основа на температурите за да се добие
повисока резолуција. Понатаму, Хидрометеоролошкиот заводобезбеди месечни податоци за
периодот 1961-1990 и 1971-2000 година, кои се ставени на располагање на научната јавност за
цели на изготвување на Вториот национален извештај за климатските промени до UNFCCC.
Иако овие податоци може да се користат, сепак, потребна е дозвола од сопственикот на
податоците.
Република Македонија е дел од иницијативата CORINE за земјишната покривка и достапни се
3 збирки податоци за земјишната покривка за целата територија на земјата (CORINE LC 2000,
2006 и 2012) во дигитален формат, со информации во врска со земјишната покривка на три
нивоа во размер од 1:100,000. Овие бази на податоци се достапни за јавноста. Дополнително,
исто така, достапни се и други ГИС податоци што ќе се користат во проектот за ANC како
дигитални елевациски модели со резолуција од 5м и 20м.
Албанија, Црна Гора, Косово*, 3-10 јуни 2016г.
Албанија
Средбата се одржа во Институтот за геолошки науки, енергетика, води и животна средина,
Кабинет за клима и животна средина. Присуствуваа проф. Д-р. Петрит Зорба, Д-р. Илир
Салилари и г-ѓа. Флорјана Цела. Проф. Зорба истакна дека има достапни податоци за климата
во Албанија и даде гаранции дека за ANC проектот ќе бидат доатапни податоци за месечните
врнежи и температурата за 135 метеоролошки станици и 30 климатолошки станици во земјата.
Меѓутоа, нивниот број од 1990 година кога постоеле 238 станици е намален. Се прават напори
за јакнење на метеоролошкото истражување во Албанија, со десет нови станици финансирани
од Светска банка, GIZ и албанската влада. Ова се важни факти со претпоставка дека во
иднина ќе се ажурираат и следат резултатите од проектот за ANC.
Д-р. Салилари информираше во врска со националната програма наменета за генерирање
детални педолошки податоци (карти со размер од 1:10,000), врз основа на педолошките типови
и соодветноста на земјиштето. До крајот на 2016 година, со педолошки профилен опис ќе биде
опфатена површина од најмалку 240.000 хектари или 34.4% од вкупното земјоделско земјиште
и лабораториси аналитички податоци за главните педолошки карактеристики кои се потребни
за разграничување на ANC. Министерството за земјоделство, рурален развој и водостопанство
има за цел во период од 7 години да спроведе ваков тип истражување на почвата за целата
територија на Албанија. Во меѓувреме, од истражувањата на почвата или со примена на педотрансфер функции ќе се изведат педолошките податоци што недостасуваат.
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Г-ѓа. Цела информираше за статусот на почвата и ГИС податоците. Албанија е поделена на 12
административни провинции (регион), секој со неколку окрузи. Овие провинции понатаму се
делат на 36 единици. Во целост има 2.980 катастарски зони (села) во цела Албанија, претходно
нарекувани локалитети. Владата воведе нова административна поделба која се спроведе во
2015 година со која бројот на општини е вкупно 61. CORINE 2012 за земјишната покривка ќе
биде основа за процената.
Се одржа краток информативен состанок во Министерството за земјоделство со делегат од
SWG од Албанија, Д-р Григор Ѓечи кои го потврдија интересот и поддршката на Министерството
за проектот за ANC.

Од лево: Проф. Чукалиев, проф. Здрули, Д-р Салилари, Проф. Зорба

Црна Гора
Средбата се одржа во канцелариите на Хидрогис системи во Подгорица, на кој присуствуваа
Д-р. Кнежевиќ, Д-р. Павиќевиќ и Д-р Џаиќ. Дискусијата се фокусираше на завршната подготовка
на националниот извештај за кој во целост се заклучи дека е сеопфатен и добро напишан.

Од лево: Д-р Павиќевиќ, Д-р Кнежевиќ, Д-р Џаиќ, проф. Чукалиев и проф. Здрули
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Покрај ова, се покренаа неколку прашања како што е вклучување на картите за климатски
домени и дигитализацијата на педолошката карта со размер 1:50.000 која е се уште во тек
под водство на Д-р Кнежевиќ. Од перспектива на почвата, каменитите почви опфаќаат
големи делови во Улцин и други водени сливови. Тие се квалификуваат како ANC. За целите
на проектот за ANC, ќе се користат околу 1.800 профили, кои имаат околу 4.000 слоеви или
хоризонти со лабораториски податоци. Ова значи дека имајќи предвид дека целата површина
на Црна Гора е околу 13.812км2, во просек еден профил ќе биде достапен за 7,7км2, а тоа може
да се смета за доволно за исполнување на целите на проектот.
Г-ѓа. Павиќевиќ извести за достапноста на метеоролошките информации и изрази загриженост
дека дисеминацијата на дел од овие податоци може да предизвика проблеми од административна
гледна точка. Тоа значи дека не може елаборираните податоци што ги поседува Институтот
за хидрометеорологија и сеизмологија на Црна Гора да се даваат како сурови податоци на
други земји или субјекти учеснички. Се појасни дека податоците ќе останат во сопственост
на носителите на податоци и дека ANC нема да бараат такви податоци да бидат давани
на трети страни. Наместо тоа, проектот предвидува земјите да ги користат овие податоци
за дефинирање на ANC. Сите податоци што се користат претставуваат научна основа за
разграничувањето на ANC. Г-ѓа. Павиќевиќ се согласи во извештајот на Црна Гора да ги вклучи
картите за климатски домени.
Д-р Џајиќ ја претстави достапноста на ГИС картите. Дополнително на податоците од CORINE
2012, Министерството за одржлив развој и туризам има географски информатички систем за
податоците во областа на хидрологијата и управувањето со водите, со различни слоеви кои
вклучуваат различни категории земјишна покривка. Законот за територијална поделба на Црна
Гора ја дели земјата на 23 просторни единици (ЛАЕ1, општина Подгорица, центарот Цетиње
и 21 локални самоуправи) кои содржат 1.307 населби (ЛАЕ2). Секоја општина е поделена на
една населба од урбан карактер и повеќе населби од рурален карактер. На крајот, Црна Гора е
поделена на 796 катастарски општини и една од нив ќе биде избрана како студија на случај за
спроведување на методологијата за ANC.
Косово*
Средбата се одржа во Приштина и на неа присуствуваа Африм Шарку, Идриз Шала и Силе
Тахирсилај. Дискусиите беа со фокус на достапноста на податоци за Косово*. Г. Шарку ја истакна
загриженоста дека недостасуваат податоци за почвата и дека тоа може да е сериозен
недостаток за разграничување на ANC. Се што е достапно во Косово* е стара педолошка
карта од 1974 година од поранешна Југославија која е како слика со педолошки полигони и точки

Од лево: Проф. Тахирсилај, проф. Здрули, г. Шала и г. Шарку
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каде што е земен примерок за профилирање, но нема лабораториски аналитички податоци.
Ова прашање е клучно и треба да се реши. Во зависност од достапноста на финансиски
средства, мора да се спроведе педолошко истражување барем во земјоделските површини
каде што се очекува дека ќе има присуство на ANC.
Според проф. Тахирсилај може да се приберат податоци за климата, барем за периодот 19611991 година. Во однос на ГИС податоците, Идриз Шала информираше дека располагаат со
повеќе карти, вклучително за административните единици на Косово* и земјишната покривка
од CORINE 2012 во дигитален формат.
Друга средба се одржа со г. Беким Хоџа од Министерството за земјоделство на Косово*. Тој го
потврди интересот на Министерството за проектот за ANC , но истакна загриженост во врска
со достапноста на педолошки податоци и за потребата од коригирање на ваквата состојба во
најкраток можен рок; од оваа причина мора да се разгледаат сите извори на финансирање,
вклучително и локалните.

ЗАКЛУЧОК ОД СРЕДБИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
Состаноците со националните експерти се покажаа доста корисни и плодни. Првиот заклучок е
дека во проектот за ANC во ЈИЕ постојат вистински луѓе кои се квалификувани и посветени за
исполнување на своите задачи. Има мноштво информации за почвата, климата и ГИС во земјите.
Достапноста на податоците е различна меѓу земјите и треба подобро да се идентификуваат и
проценат ваквите недостатоци. И на крајот, но не помалку важно, сите носители на политики
и одлуки со кои се сретнавме го поддржуваат проектот. Авторите на ова поглавје упатуваат
искрена благодарност до сите експерти за нивното време, често во саботи и недели, и за
исклучителното гостопримство што го покажаа. Пропатувавме повеќе од 2.000 км и се помина
без проблем и покрај преминување преку национални граници и различни патишта.
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ПОГЛАВЈЕ Б1
СТАТУС НА ПОЧВАТА, КЛИМАТА И
ИНФОРМАЦИИ ОД ДИГИТАЛНОТО
МАПИРАЊЕ ВО АЛБАНИЈА
Петрит Зорба1, Илир Салилари2, Флорјана Чела2, Григор Ѓечи3 и Едвин Жлима4

Б1.1 ВОВЕД
Географска положба
Република Албанија се наоѓа во југоисточна Европа, во западниот дел од Балканскиот
o
o
полуостров, помеѓу географските координати 39 16’ N ширина и 42 39’ E должина. Република
Албанија се граничи со Црна Гора на север, Косово* на североисток, Македонија на исток и Грција
на југ и југоисток. На запад, Албанија излегува на Јадранското и Јонското море. Целокупната
должина на границата е 1.094км, од кои 657км е копнена граница, а 316 км е поморска граница.
Вкупната површина на земјата е 28.748 квадратни километри, а од оваа површина, само 16,2%
се помалку од 100м надморска височина.
Физиографска структура
Албанија ја карактеризираат четири главни физиографски региони: Северниот планински
регион, централниот планински регион, јужниот планински регион и западната низина,
вклучително ридската област во околината.
Северниот планински регион типично се карактеризира со Албанските алпи и доста каменит
терен познат по контрастот меѓу високите планини и длабоките котлини. Има најмалку 30
планински врвови што достигнуваат висина до 2.500м надморска височина. Највисокиот врв
е Језерца (2.694м), Радохима (2.569м) и Шкелзени (2.407м). Речите долини ги делат Алпите на
четири големи блокови и серија планински вериги. Главните котлини се котлините на Валбона,
Шала и Циевна. Областа се карактеризира со исклучителни предели, повеќето речиси се уште
останати во природните услови, недопрени од човечка рака и со голем потенцијал за планински
туризам преку цела година, под услов да се подобри инфраструктурата. Земјоделството е
ограничено на мали области каде што доминира овчарски активности со мали преживари и
алпски крави.

Сектор за клима и животна средина UPT – IGEWE, Тирана
Сектор за картографија и користење на земјиштето, Центар за трансфер на земјоделска технологија (ATTC), Фуше Крује
Политики за рурален развој, Министерство за земјоделство, рурален развој и водостопанство (MARDWA) Тирана
4 Факултет за економија, агробизнис и земјоделство на Универзитетот во Тирана
1
2
3
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Слика Б1.1. Типичен алпски пејзаж во долината Тет, каде што доминираат шуми, природни пасишта и ограничено земјоделско
земјиште, извор: http://www.adventurelink.com/trip/146553/trek-in-the-albanian-alps

Слика Б1.2. Албанските алпи видено одозгора со поглед кон исток, извор: Албинфо – сопствен труд, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7489141
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Во центарот е селото Тет. Во горниот десен агол е долината Валбона со Маја Рошит и Колата од
левата страна. Помеѓу двете котлини се наоѓа клисурата Валбона (Qafa e Valbonës) и масивот
Језерца со врвот Језерца меѓу облаците. Од лево е клисурата Пејес ( Qafa e Pejës) и пирамидата
на врвот Арапит. Во позадината во горниот лев агол се гледа Црногорската котлина Ропојана и
котлината Плав, со делови од Плавското езеро. На левата страна се наоѓа масивот Радохима.
Во долниот дел се гледа патот до Тет преку клисурата Терторја (Qafa Terthorjës).
Централната планинска зона ја содржи најголемата област која се протега од реката Дрина на
северот од земјата до реките Горен Осум и Долен Девол на југ. На запад зоната ја карактеризираат
ридски региони од западната низина. Централнииот планински регион не е компактен, туку
е поделен на масивни планини како Кораб, Лура и Скендербеј (Skëndërbeu). Овие планини
се испрекинати со разни котлини. Иако средната височина е пониска од Алпите, оваа зона
го има највисокиот врв во земјата на планината Кораб (2.751м.н.в). Доминантната насока на
планинската верига и главните котлини се движат од северозапад ко југоисток.
Јужниот планински регион во голем дел гледа на Јонско море. Со оваа зона доминираат високи
планини, а исто така, содржи и котлини и вдлабнатини кои зафаќаат значаен дел од зоната.
Јужниот планински регион повеќе или помалку има нормална релјефна положба со планинските
вериги и котлини со насока северозапад-југоисток. Зоната има две големи тектонски депресии
(рамнината Делвина и котлината Дукат) кои во одредени делови ги прекинуваат планинските
масиви и формираат тесни клисури. Поголемиот дел од земјоделството е ограничено на
котлините и околните брановидни благи падини.
Западната низина и нејзините ридски региони се наоѓаат долж Јадранското море, во должина
од околу 200км од север кон југ и во просек површината е 50км широка од запад кон исток.
Голем дел од областа е речиси на ниво на морето, а во некои делови вообичаено е навлегување
на морската вода и забрзување на засолувањето на почвата. Големите области се целосно
рамни опкружени со неколку ридести гребени. Оваа рамнина била формирана од кватернарни
алувијални наноси од неколку реки кои се влеваат во Јадранското и Јонското море и се смета
за плодниот центар на Албанија.

Слика Б1.3. Типичен пејзаж на Западната низина во селото Градиште, во Лушње (Основни култури се житните култури,
пченица, хортикултура, оранжерии и фуражни култури).
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Геологија
Геолошките формации и структури се шират на целата територија на Албанија и се познати
како Албаниди. Тие ги формираат централните делови на Динаридите – венецот Албанидеви
кој е опкружен со Адриас (Апулја) плочата на запад и со континенталниот микро-блок на КорабПелагонија на исток.
Геолошката формација на Албанидите е доста сложена, со разновидни седиментни, магматски
и метаморфски формации. Постарите формации на Албанидите главно се теригени од периодот
Ордовик, Силур и Девон. Најраширени се формациите од Мезозоикот преку магнетитните
и седиментните карпи. Овие геолошки формации ги има на целата територија на земјата.
Наталожувањата од Кенозоикот се претставени преку теригенските (флиш, моласи) и
карбонатни карпи, како што се варовниците и доломитите, кои се наоѓаат на целата земја, од
југ до планините на Малешија (Malësia e Madhe) на север.
Кај магматските формации на Албанија, поголемиот дел е зафатен од офиолит, познат по својата
форма со експанзивна магматизација, како и наметлив карактер кој датира од Палеозоикот.
Дополнително, процесот на вулканизација од почетниот до средниот период на Триас, преку
магматизација формирал различни форми гранитни или граносиентички паракретични карпи.
Во овие области вообичаено се среќава формација на почви со магнезиум оксид, богати со
магнезиум и карактеристични по големиот степен глинеста текстура, познати како Смолница.
Овие почви се квалификуваат како ANC.
Педолошка класификација во Албанија
Национален систем за класификација на почвите
Класификацијата на почвите во Албанија започна со првите педолошки карти кои датираат
од 1930 година. Меѓутоа, првата педолошка карта на Албанија, со размер од 1:200.000 е
комплетирана доцните 1950ти (Здрули, 1997 година) а системот за класификација на почвите е
усвоен од рускиот систем. Во 1971 и 1980 година (користејќи го истиот систем за класификација
на почвите) направени се две истражувања со размер 1:50.000 и 1:10.000 за целокупните
земјоделски површини во земјата. Секој округ со своја педолошка карта со размер од
1:50.000, со свој извештај за почвите и лабораториски аналитички податоци за секоја парцела
земјоделско земјиште. Табелата 1 ја прикажува легендата која се користеше за изготвување на
педолошката карта од 1958 год. Главните критериуми за поделбата на почвите беа елевација и
природна вегетација.
Се до 1990 година, плодноста на почвата се следеше за целата земјоделска површина на секои
4-5 години. Се земаа репрезентативни примероци од почвата за секои 10 хектари во рамнините
и за секои 3-5 хектари во ридските и планинските региони. Овој систем за следење, заедно со
широк опсег експерименти помогна да се дефинираат соодветни планови за управување со
плодноста на почвата и исхраната на растенијата. Овие студии на почвите ја дадоа првичната
процена на земјишните ресурси, а особено помогнаа да се донесат соодветни одлуки, на
пример, за користењето ѓубрива и проектите за мелиорации на земјиштето.
Табела Б1.1. Генерализирана табела за класификацјата на почви во Албанија во 1990 година и соодветните земјоделски
површини1 за секој тип почва
Зонски почви

Појаси

Тип

Типови почва

%

’000
хектари)

I

Субалпски пасишта (1,6002,700 п.н.в.)

LM

Планинско ливадска

0,5

3,2

II

Букова и борова шума
(1,000-1,600 п.н.в)

MP

Темна планинско шумска

3,0

20,2

LMP

Темна ливадска шумска

0,6

3,4

KM

Циметна планинска

17,7

121,3

III.
1

Појас дабова шума (600 –
1,000 п.н.в)

Површината се однесува на целото змјоделско земјиште во земјата во 1989.
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KL

Циметна ливадска

5,4

37,0

LK

Циметна ливадска

7,5

51,3

HK

Сива циметна

25,7

176,2

HKL

Сива циметна ливадска

6,4

50,7

LHK

Сиво циметна ливадска

18,5

127,1

Алувијални

AL

Флувијални почви

11,8

80,9

Тресет

LT

Мочурливи почви

1,4

10,0

Солен

K

Солончак, солонец

1,4

9,7

Примитивни почви

P

Неразвиени почви

0,1

0,4

100,0

691,4

Медитерански грмушки (0
– 6,000 п.н.в.)

IV.

Азонски почви

ВКУПНО

Извор: Здрули, 1997г.

Трансформација на националната класификација на почви според меѓународните
стандарди
Првите напори за трансформација на националниот систем за класификација на почви
согласно меѓународните добро познати системи, како што е Педолошката таксономија на USDA,
педолошката карта на светот од FAO – UNESCO и светската референтна база за педолошки
ресурси, позната како WRB, ја презеде Здрули (1997, 1998, 2001).
Во 1998 година, по прв пат Албанската педолошка база на податоци се воведе во географската
база на податоци за почви на Европа, со размер од 1:1.000.000. По ова, во 2001 година следеше
детално истражување на почвите со цел да се создаде национална база на податоци со размер
од 1:250.000 подготвено според системот WRB 1998 и уште една подетална база на податоци
за почви за крајбрежните области, со размер од 1:50.000 (Слика 4).
Како што е прикажано на Сликата 4, Албанскиот педолошки пејсаж е доста разнолик. Оваа
голема разноликост од педолошки типови е суштинска за процесот на разграничување на
ANC, од аспект на ограничувања на почвата. На пример, „кандидати“ би можеле да бидат
Вертисолите, Ареносолите, Солончак, глејсолите, хистолите (ако содржината на органска
материја во почвата е повеќе од 30%) и Лептосолите, под услов да се достапни лабораториски
аналитички податоци или теренски показатели што ги исполнуваат критериумите за ANC.
LUVISOLS
25.2%

CAMBISOL
30.5%

CALCISOLS
0.8%

PHAEOZEMS
10.5%
ARENOSOL
2.0%

KASTANOZEMS
0.1%

REGOSOLS
13.2%

GLEYSOLS
0.5%
SOLONCHAKS
0.4%

WATER BODIES
1.3%

FLUVISOLS
5.5%
VERTISOLS
0.5%

LEPTOSOLS
8.8%

HISTOSOLS
0.1%

CITIES
0.1%

ROCK OUT CROPS
0.5%

Слика Б1.4. Дистрибуција на почвите според WRB, извор: Здрули, 2001г.
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Вегетација
Албанија се смета за една од земјите со најголема растителна разновидност како резултат
на широката палета еколошки услови кои се создадени од комбинација на висина, тип на
почва, дождови и топографија. Типовите вегетација се движат од алпски ливади до различни
типови шуми и грмушни хабитати, до крајбрежна вегетација. Северна Албанија ги има групите
растителни видови што ги има во централна Европа, а јужна Албанија покажува афинитет кон
медитеранските групи видови. Поради доминацијата на главно планински терен кој одразува
значајна промена во климата и другите фактори, вегетацијата е тесно поврзана со надморската
висина.
Релјеф
Околу 75% од релјефот на Албанија е планински. Различните формации и големата
фрагментираност на пејсажот составен од планини, ридови, рамнини и долини кои меѓусебно
се испрекинуваат и формираат доста разнолик мозаик. Дополнително на Западната низина која
опфаќа поголем дел од земјоделската површина од земјата, има и други високи платоа кои се
формирани од тектонски блата, како што е она во Корча во југоисточниот дел од земјата. Исто
така се забележуваат слични земјишни формации и во Колоња, Мат, Пешкопи и Кукес. Тие се
карактеризираат со тектонски долини со рамно дно и генерално се карактеризираат со плодна
почва. Релјефот е клучна компонента од проектот за ANC и ќе се користи за класификација
на ANC кои ги исполнуваат критериумите за наклон над 15%.
Слика Б1.5. Педолошка карта на Албанија со размер од 1:250,000 и 1:50,000 за крајбрежјето, според WRB
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Земјоделско земјиште
Структурата на искористување на земјишните површини во Албанија останала иста со години
(меѓу 699.000 хектари до 697.046 хектари) Во 2014 година, земјоделските површини опфаќале
24,3% од вкупната територија на земјата, а остатокот (75,7%) класифициран како неземјоделска
површина бил поделен на шуми (36%), природни пасишта (15%) и друго (24,7%). И покрај ова,
во моментот се обработува само 59% од оваа површина (или 409.000 хектари), а останатите
41% се оставени како угар поради ниската продуктивност на почвата и ограничувањата на
теренот (стрмни падини). Дополнително, во овие области, постои ризик од зголемување на
деградацијата на почвата главно ерозија на почвата поради прекумерна испаша. Иако не се
култивираат, овие области се квалификуваат како ANC. На крајот, 209.353 хекрари или 31%
од вкупната земјоделска површина се наводнува, бројка што е пониска од површината која се
наводнувала до доцните деведесети години на минатиот век.
Табела Б1.1. Структура на земјоделско земјиште по реон (во хектари)

Реон

Земјоделско земјиште

Неземјоделска површина (шума,
пасиште и други, фонд)

Берат

52.982

126.811

Дибер

41.056

207.726

Драч

40.485

35.957

Елбасан

73.445

256.549

Фиер

121.914

67.214

Жирокастер

45.111

243.315

Корча

90.731

280.319

Кукес

25.292

212.056

Леже

34.719

130.034

Скадар

50.174

306.025

Тирана

57.661

108.537

Валона

63.476

201.866

Вкупно

697.046

217.6409

Забелешка: Имајте предвид дека пасиштата ќе бидат вклучени во разграничувањето на ANC.

Производство на земјоделски култури
Жито и култивирани култури за сточна храна (т.е. луцерка, лат. Medicago sativa) опфаќаат околу
85% од земјоделското земјиште што се култивира со поледелски култури. Тенденцијата кај
житните култури во последните десет години (2005 – 2014) се движи благо кон намалување на
површините што се култивираат, но тоа се компензира со зголемување на приносите. Без оглед
на ова, треба да се забележи дека и покрај најновите подобрувања, приносите остануваат
значајно под биолошкиот капацитет на житните култури. Истата тенденција се забележува
исто така и кај фуражните култури.
Табела Б1.2. Структура на поледелски култури (на 1.000 хектари)
Br.

1
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Поледелски
култури

2005.

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

Жито

147,7

147,7

143,0

142,1

143,2

147,7

Пченица

82,4

69,2

73,2

71,2

70,0

69,2

Пченка

48,4

61,2

53,5

53,5

55,0

61,2

’рж

1,5

1,5

1,3

1,2

1,4

1,5

Јачмен

1,5

2,8

2,4

2,5

2,7

2,8

Овес

13,9

12,9

12,5

13,6

14,1

12,9
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2

Зеленчук

32,5

30,6

31,0

30,0

30,0

30,6

3

Компири

10,1

9,5

9,3

9,1

9,6

9,5

4

Бел грав

16,1

14,4

14,6

14,2

14,6

14,4

5

тутун

1,5

1,2

1,3

1,7

1,5

1,2

6

Сончоглед

1,1

1,5

1,4

0,7

0,7

1,5

7

Соја

0,4

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

8

Сточна храна

191,0

202,0

204,0

208,9

215,3

204,2

Иако површината опфатена со зеленчук благо се намалува во последните години, површината
под оранжерии е зголемена за околу 66% во периодот 2005 до 2014 година, со зголемување од 650
хектари на 1.085 хектари, додека во 2016 година површините под оранжерии достигнуваат и до
3.000 хектари. Оваа тенденција се засили и поттикна преку високата добивка за земјоделците,
најмногу преку извоз.
Еден од најдинамичните сектори во албанското земјоделство кој вклучува овошни насади,
насади од маслинки и цитрусни овошја се зголеми за 110%, 118% односно 72% за периодот
2004-2015 година, благодарение на новите владини шеми за поддршка. Истовремено, има
зголемување на лозовите насади за околу 29%. Ваквиот тип користење на земјата се уште
има голем потенцијал за ширење, преку поддршка и од соодветните климатски и педолошки
услови.

Б1.2. СТАТУС НА ПЕДОЛОШКИТЕ ПОДАТОЦИ
Сите податоци прибрани по 1990 година ќе станат достапни за проектот за ANC. Покрај тоа,
во 2003 година се воспостави конзистентна програма за анализа на почвите од страна на
Министерството за земјоделство во
рамките на Програмата за попишување
на земјоделските површини во Албанија.
Оваа сеопфана тековна национална
програма има за цел прибирање на
педолошките податоци и генерирање
детални педолошки карти со размер од
1:10.000 (Слика 5) врз основа на типовите
почви и соодветноста на земјиштето. До
крајот на 2016 година, ова истражување
за почвите ќе има покриено околу
240.000 хектари (или 34,4%) од вкупната
земјоделска површина. Министерството
за земјоделство, рурален развој и
водостопанство има за цел во наредните
7 години да го реализира овој тип
истражување на целата земјоделска
површина на територија на Албанија.

Слика Б1.6. Статус на попис на почви во размер 1:10.000
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Графикон Б1.1. Земјоделска површина опфатена со националата програма за истражување на почвата за периодот 2003-2016
година

Националната централна точка за истражувањето, прибирањето на податоците, валидацијата,
ГИС обработката на педолошките информации е Центарот за земјоделски технолошки трансфер
(QTTB) кој се наоѓа во Фуше Крује, 10 км северно од Тирана.
Оваа ГИС база на податоци содржи збир од педолошките карактеристики, вклучително: Процент
на заменлив натриум (ESP), електрична спроводливост (EC), капацитет на размена на катјони
(CEC), плодност на горниот слој на почвата (pH, хумус или органска материја во почвата (SOM),
достапен P, разменлив Ca, K, Mg и Na), структура на површинскиот и подповршинскиот слој на
почвата, наклон, ризик од поплави, длабочина на почвата, каменитост на површинскиот слој,
текстура на површинскиот и подповршинскиот слој, природна дренираност, вкупна достапна
вода и ризик од ерозија. Врз основа на овие податоци, албанскиот тим смета дека може лесно
да се дефинираат ANC , барем од аспект на педолошките податоци.
За другите области што не се опфатени со најновата програма за педолошко истражување,
податоците за почвата ќе се изведуваат од претходите истражувања.

Стандардни методи за педолошките анализи спроведени во Албанија
Определување на содржината органска материја во почвата SS 1584/8: 1989
Органската материја е резултат од процес на распраѓање на органски остатоци.
Аналитичкиот метод се основа на оксидација на јаглеродот од органската материја со
H2SO4, и определување титрација со хроматски индикатор, методите на Мор.
Механички анализи SS 1584/14: 1990
Релативното количество песок, мил и глина се проценува во влажни услови на почвата со
формулата на Сток (Stock formula).
Определување pH SSH 1584/9:1989; SS ISO 10694: 2001, итн.
Методот се основа на користење стаклена и референтна електрода со pH–мерач, во
суспензија од почва/вода.
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Определување на електричната спроводливост (EC) SS ISO11265: 2001
Растворлива сол е мерка за спроводливоста на растворените соли во почвениотраствор.
Примероците почва се анализираат за соленост прво со определување на електричната
спроводливост на суспензија од почва и вода користејќи кондуктометае.
Определување на заменлив натриум (Na) SS ISO 13538: 2001
Методот се спроведува преку извлекување на Na катјонот со 1 нормален раствор на амониум
оксалат во раствор со pH =7.4 и се мери со пламен фотометар..
Определување на капацитетот за размена на катјони (CEC) SS ISO 13536: 2001
Методот се основа на извлекување на катјоните на Na, K, Ca and Mg со 1 нормален раствор на
амониум оксалат со pH= 7.4. Мерењето (Na и K) се врши со пламен фотометар, а (Ca и Mg) се
мерат со атомски апсорбер споредбено со стандарден раствор.

Б1.3. СТАТУС НА КЛИМАТСКИТЕ ПОДАТОЦИ
Историски преглед
Метеоролошките опсервации во Албанија прв пат започнаа во 1868 година на пристаништето
во Драч, а потоа во градот Скадар во 1888 година.
За време на Првата и Втората светска
војна во земјата биле активни 35
метеоролошки станици.
По Втората
светска војна бројот на станици се
зголемил на 238 со кои се мерат различни
метеоролошки елементи како дождови
(сите 238 станици), температури (само
178 од нив), итн. По политичката промена
во 1990 година до денес, од различни
причини, бројот на метеоролошките
станици се намалува на 135, а бројот на
климатолошки станици на 30.
Ситуацијата се подобрува во изминатите
години, откако преку проектот на
Светска банка се поставија автоматски
метеоролошки станици (40 станици) и
уште неколку станици од други донатори Слика B1.7. Историска слика на првите метеоролошки податоци
(5 од GIZ , 3 преку билатерални проекти, измерени на метеоролошката станица во Драч
4 од универзитетите, 3 од приватни
друштва, итн.) дополнително на станицата поставена на аеродромот во Тирана. Понатаму,
албанската влада обезбедува финансиска поддршка за поставување 20 нови станици што
ќе бидат управувани од Институтот за геолошки науки, енергетика, води и животна средина
(IGEWE). Класичните метеоролошки опсервации и новопоставените станици функционираат
согласно критериумите и регулативата на Светската метеоролошка организација (СМО).
Истите критериуми се применуваат и за автоматските метеоролошки станици. Се собираат
сите податоци и истите се дел од архивата што е еден единствен официјален ресурс на
метеоролошки податоци во Албанија со кој управува IGEWE. Меѓутоа, сите стари податоци се
во хартиена форма, освен оние што беа дигитализирани во поново време како дел од проектот
на СБ, вклучително периодот 2001-2011 година.
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Слика Б1.8 Класична метеоролошка станица во
Круевид

Слика Б1.9 Автоматски метеоролошки станици како дел од
Националната метеоролошка мрежа на Албанија, која всушност
функционира или е во процес на спроведување во рамки на
различни проекти

Слика Б1.10 Национална метеоролошка мрежа на Албанија во функција
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Најновите податоци се достапни на Google map, каде што се вклучени сите типови метеоролошки
станици, оние архивирани кои во моментот не работат, но нудат доста важна историска база
на податоци и оние станици кои работат на класичен начин и се опремени со инструменти како
што е термогхраф, хидрограф, термометри, плувиометри, итн., дополнително на автоматските
станици кои обезбедуваат онлајн податоци на следната врска: http://www.geo.edu.al

Слика Б1.11 Карта на сите метеоролошки станици кои функционираат во северниот дел од Албанија

Слика Б1.12 Карта на автоматските метеоролошки станици кои функционираат во северниот дел од Албанија во 2016 година

Сликата Б1.12 е доста корисна за првичното разграничување на ANC во Албанија, од аспект
на климатските показатели. Таа ги покажува најстудените делови од земјата кои најмногу се
лоцирани во северните Алпи и североистокот кој се граничи со Косово* и другите области што
се распределени на југоисток. Од друга страна, најсушните предели се наоѓаат на југоисток,
главно во регионот на Корча.
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Слика Б1.13 Карти што ја покажуваат националната распределеност на просечната воздушна температура и просечните
врнежи дожд годишно (Бруци, 2008г.)

Слика Б1.15. Автоматски метеоролошки станици
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Б1.4 СТАТУС НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОГРАФСКИОТ ИНФОРМАЦИСКИ
СИСТЕМ (ГИС)
Административна поделба на Албанија
Албанија е поделена на 12 административни окрузи (региони), секој од нив содржи неколку
реони што понатаму се делат на 36 единици. Во целина, има 2.980 катастарски зони (села) во
земјата кои порано се нарекувале локалитети. Владата воведе нова административна поделба
која се спроведе во 2015 година, со која се дефинираа вкупно 61 општина.
Општината е првото ниво на локалната власт и се состои од неколку административни единици,
додека регионот е второ ниво на локална власт и вклучува неколку општини (Слика Б.1.14).

		

A				

B					

C

Слика Б1.14 Административни поделби во Албанија а)региони, б)општини, в)реони(дистрикти)

Постојат дигитални карти за административната поделба на Албанија и истите содржат неколку
слоја, но не може лесно да се пристапи до постојните информации од бирократски причини.
Земјата (AL) исто така е вклучена во Номенклатурата на територијални единици за статистика
(NUTS) и подолу се дефинирани три NUTS нивоа:
•
•
•

NUTS-1: Албанија
NUTS-2: 3 неадминистративни региони
NUTS-3: 12 региони
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ГИС податоци за педолошките информации
Педолошките податоци во ГИС формат се генерираа од различни проекти, почнувајќи со
дигитализацијата на првата педолошка карта на Албанија која ја направи Здрули во 1993
година. Како што беше претходно спомнато, во контекст на програмата INTERREG II, Здрули,
во 2001 година направи нова национална педолошка база на податоци со размер 1:250,000 за
целата земја и уште една за крајбрежните области со размер од 1:50.000. Меѓутоа, повторно
да се напомне, дека најважните дигитални педолошки информации се оние што се собрани
во контекст на проектот „Одржливо управување со земјоделското земјиште“ од страна на
Министерството за земјоделство, рурален развој и водостопанство кои содржат детални
педолошки податоци со размер од 1:10.000 за најмалку 240.000 хектари земјоделски површини.
Овие информации се достапни на QTTB и ќе се користат од страна на проектот за ANC.
Податоци за користење на земјиштето/земјишната покривка
Наскоро ќе бидат преземени геопросторните датотеки (shape files) за искористувањето/
земјишната покривка кои се добиени од базата на податоци на Европската агенција за животна
средина (EEA) за CORINE 2006 и новата база на податоци за 2012 година.

Слика Б1.15 Карта на CORINE 2006 за Албанија (лево) и физичка топографска карта (десно)

Дигитален модел на теренот
Националната агенција за урбанизација, легализација и интеграција на нелегализираните
области и објекти располага со дигитален модел на теренот со 5м резолуција (иако за проектот
за ANC потребната резолуција е 20м) која ќе се побара да се кроисти во проектот за ANC.
Истите информации, исто така, се достапни и во Државниот завод за геопросторни информации
(ASIG).
ASIG поседува значајни геолошки поткрепени информации, како што се следните:
•
•
•
•
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Топографска карта 1:10.000 за западното крајбрежје на Албанија
Топографски карти со размер 1:25.000
Ортофото на урбаните зони со резолуција од 8см/пиксел.
Ортофото за целата територија на Албанија со резолуција 20/35см.
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Б1.5 НЕДОСТАТОЦИ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЈА ВО ОДНОС НА ПОДАТОЦИТЕ
Кај педолошките податоци основниот проблем се областите каде истражувањата се изведени
со голем размер (1:50.000 за крајбрежните зони и 1:250.000 на целата територија на земјата).
Користењето на податоците со овие размери би можело да го зголеми ризикот да не бидат
претставени голем број педолошки единици со проблеми од аспект на ANC. Исто така, од оваа
причина се предлага, имајќи ги предвид условите на Албанија, дека најдобриот размер за
мапирање за разграничување на ANC е 1:10.000. Со претпоставка дека тековниот премер
на почвата како дел од катастарот на земјоделско земјиште на Албанија ќе продолжи со
истата динамика и останатите необработени земјоделски површини од 277.046 хектари ќе
бидат завршени за период од три години. Затоа ќе биде потребна финансиска помош од ЕУ,
дополнително на она што е веќе обезбедено од Министерството за земјоделство, рурален
развој и водостопанство преку проектот Одржливо управување со земјоделското земјиште.
Во однос на податоците за климата, главните проблеми и недостатоци се трансформација
на информациите од хартија во дигитален формат, кое може да се направи ако се вклучат
студентите како дел од нивните магистерски или докторски тези, имајќи предвид дека во
IGEWE нема доволно персонал за спроведување на оваа активност.
За ГИС податоците треба да се разгледаат следните прашања. Новата административна
територијална реформа предизвика многу промени во границите на општините и селата и овој
тековен процес е 80% завршен. Без оглед на тоа, ова нема да значи пречка за спроведување на
проектот за ANC кој ја следи природната распространетост на почвата, климата и дистрибуцијата
на теренот, па според тоа, определувањето ANC за секоја општина или друга административна
единица ќе се изврши откако ќе се решат прашањата во врска со административните граници.
Пристапот до дигиталните податоци не е секогаш во надлежност на Министерството за
земјоделство, туку во надлежност на другите владини тела кои често одбиваат да ги дадат
дигиталните податоци во геопросторен (shape) формат. Имајќи го предвид ова, потребна ќе
биде административна поддршка од високото раководство во Министерството за земјоделство
за реализација на овој процес.

Б1.6 ДАВАЊЕ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕТО СО
ПОДАТОЦИ ВО КОНТЕКСТ НА ОБЛАСТИТЕ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА
Во контекст на проектот за ANC , тимот за ANC од Албанија би сакал да укаже на следните
факти, предлози и препораки:
Како што беше одлучено на првата средба на проектот во Скопје, во март 2016 година, почетната
точка за проектот ANC е дефинирање на временска рамка за климатските податоци што
ќе важи за сите земји и чии карактеристики ќе бидат веродостојни и основани на факти и
историски настани на Балканскиот регион.
Од друга гледна точка, состојбата се поклопува и со климатолошката норма – основниот
референтен период од 1961-1990 година, кој за среќа, е период кој се карактеризира со помалку
проблеми и недостатоци споредено со состојбите во сите земји по деведесетите години на
минатиот век. Ова е доста добра почетна точка за ажурирање, имајќи ги предвид влијанијата
од климатските промени и/или процената на ANC во иднина.
Во тој контекст, во Албанија достапни се сите податоци што се однесуваат на периодот 19611990 година и нудат податоци за месечните врнежи дожд, средната температура на воздухот и
соодветните вредности за максималната и минималната температура. Како што е прикажано
за долунаведените карти (слика Б1.16), областите со вегетациски период помал од 180 дена,
како што е предвидено со ANC проектот, се дефинираат врз основа на климатолошкиот период
1961-1990 година.
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Слика Б1.16 Дистрибуција на метеоролошки станици кои даваат податоци за температура на воздухот под 5oC.

Во врска со податоците за индексот на суша за периодот 1961-1990, направени се само делумни
опсервации, но тие не се објавени или официјално документирани. Во последните неколку
години, по поставувањето на новите автоматски станици, може да се прибираат податоци за
испарувањето и другите параметри во однос на сушата.

Слика Б1.6 Податоци за почетокот, крајот и времетраењето на периодите со Т<5°C.
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Слика Б1.3. Податоци за почетокот, крајот и времетраењето на периодите со Т<5°C.

Бр.

Станици

Датум на почеток

Датум на
завршување

Времетраење со
T<5°C

Надморска
височина
(во метри)

1

Bilisht

25.XI

20.III

115

890

2

Burrel

21.XII

12.II

53

309

3

Bushkash

15.XII

10.II

57

173

4

DajtFshat

09.I

11.II

32

650

5

Dardhë

16.XI

04.IV

139

1310

6

Degë

28.XI

13.III

105

530

7

Dragobi

24.XI

10.III

106

525

8

Ersekë

26.XI

20.III

114

1030

9

FushëLurë

16.XI

03.IV

138

1040

10

Gjirokastër

16.I

26.I

10

193

11

Gllavë

26.XII

19.II

55

875

12

Goranxi

15.I

30.I

15

210

13

Koplik

15.I

01.II

17

70

14

Korçë

23.XI

14.III

111

899

15

Krumë

29.XI

07.III

98

434

16

Kukës

01.XII

06.III

95

225

17

Kurbnesh

01.XII

18.III

107

760

18

Lenë

30.XI

21.III

111

1000

19

Leskovik

07.XII

09.III

92

920

20

Librazhd

31.XII

08.II

39

250

21

Liqenas

05.XII

16.III

101

858

22

Mali iDajtit

18.XII

03.III

75

980

23

Prrenjasi Q.

15.XII

01.III

76

590

24

Peshkopi

28.XI

12.III

104

657

25

Pogradec

09.XII

08.III

89

720

26

Pukë

26.XI

21.III

115

810

27

Q.Bulqizë

26.XI

15.III

109

635

28

Razem

23.XI

29.III

126

1050

29

Sheqeras

24.XI

19.III

115

817

30

Shirokë

14.I

01.II

18

10

31

Shishtavec

13.XI

10.IV

148

1326

32

Shkodër

19.I

23.I

4

28

33

Shkodër A

10.I

03.II

24

43

34

Stravaj

05.XII

12.III

90

745

35

Theth

28.XI

20.III

112

740

36

Tropojë

01.XII

03.III

92

393

37

Vermosh

10.XI

08.IV

149

1143

38

Voskopoje

04.XI

06.IV

153

1180

39

Zvirine

26.XI

18.III

112

825
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Б1.7 АНАЛИЗИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ПОДАТОЦИ И ДАВАЊЕ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА
ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА ПОСТАВЕНОСТ ВО ОДНОС НА ANC
Министерството за земјоделство, рурален развој и водостопанство има мисија да ја дефинира
и спроведе целокупната национална политика за прашањата поврзани со земјоделството,
руралниот развој, водостопанството и закоконодавната реформа во овој сектор. Еден од
клучните елементи од уставните и правните обврски на Министерството е прибирање и
обработка на земјоделските информации, одржливо управување со земјоделските површини,
како и ефикасно искористување и управување со системите за дренажа и наводнување.
Целокупното одржливо искористување на природните ресурси е висок приоритет за развојот
на земјоделството и руралните области во Албанија.
Националниот центар за истражување на земјоделските почви, собирање податоци,
валидирање и ГИС обработка на податоците за почвите е Центарот за земјоделски технолошки
трансфер (ATTC) со седиште во Фуше Крује, во близина на Тирана. Системот за процена на
физичкото земјоделско земјиште кој се применува во Албанија (Калеши и сораб., 1992г.) е
базиран на сетови на податоци за плодноста на почвата и педолошките својства, земајќи ги
предвид карактеристиките на теренот, како што се наклонетите терени. Системот е сурогат на
главните меѓународни системи за процена на земјиште, но усогласени за условите во Албанија.
Целокупните земјоделски површини во земјата се класифицираат во 10 категории, каде
што категорија I ги претставува најдобрите површини за одгледување земјоделски култури,
додека категоријата X ги претставува најлошите површини (податоци на Министерството за
земјоделство, 2016г.)
Во 2003 година, ATTC од Фуше Крује иницираше проект за процена на соодветноста врз основа
на пристапот на FAO со кој се дели земјоделското земјиште на четири класи соодветност
(S1-S4) и една класа несоодветни (N). Спроведувањето на оваа класификација се уште е во
тек за реоните Елбасан, Корча, Саранда, Драч, Тирана, итн. Други институции што се важни
за проектот ANC се Националната агенција за урбанизација, легализација и интеграција
на нелегализираните области и објекти, која располага со дигитален модел за теренот со
резолуција од 5м, државниот завод за геопросторни информации (ASIG), кој има пристап
до податоците во врска со главната инфраструктура и Националната агенција за природни
ресурси, која содржи податоци и дигитални информации за биомасата. Националниот институт
за статистика (INSTAT) има податоци за административната поделба врз основа на новата
територијална реформа која се уште не е консолидирана. Понатаму, INSTAT, врз основа на
Пописот на население и живеалишта, поседува ажурирана карта со областите, густината на
урбано присуство во мрежен систем (INSTAT, 2014).
Албанија има технички и професионален капацитет за успешна реализација на ANC проектот.
Има мноштво податоци за земјата, но, често е сложено издавањето на тие податоци бидејќи
истите се чуваат во различни институции. Имајќи ја предвид стратешката важност на
проектот, неопходна е добра координација меѓу институциите и улогата на Министерството за
земјоделство е клучна.

Б1.8 ПРОЦЕНА НА НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА И ПРЕПОРАКИ РЕЛЕВАНТНИ
ЗА КАРАКТЕРИЗАЦИЈАТА И МАПИРАЊЕТО НА ОБЛАСТИТЕ СО ПРИРОДНИ
ОГРАНИЧУВАЊА, ВКЛУЧИТЕЛНО СОЦИОЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ
Политиките насочени кон областите со природни ограничувања во Албанија често се основаат
на различни типови интервенции. Во минатото, немало јасна политика за дефинирање и
фокус на овие области. Министерството за земјоделство објави меѓусекторска Стратегија
за земјоделство и рурален развој (ISARD) за периодот 2014-2020 година, која е насочена
кон промовирање одржлив и инклузивен раст. ISARD дава поддршка за интервенциите во
три политички области: Политика за рурален развој;(2) национални шеми за поддршка на
земјоделците, развој на руралната инфраструктура и обезбедување еднакви можности; и (3)
1
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институционален развој, спроведување на Европските регулаторни барања. Една од целите од
ISARD 2014–2020 е „поддршка и развој на соодветни рамковни услови за ефикасен, иновативен
земјоделско- прехрамбен сектор што ќе биде изводлив и со капацитет да го издржи притисокот
на конкуренцијата и да ги исполнува барањата од европскиот пазар преку одржливо користење
на ресурсите и рурални области што ќе овозможуваат економска дејност и можности за
вработување, социјална инклузија и квалитетен живот за жителите на руралните области“ а
посебно „зголемување на изводливоста на руралното стопанство во загрозените планински
области“.
Нема посебни институции задолжени за проблемите во областите со природни ограничувања.
MADA (Агенцијата за развој на планинските области) е блиску до затворање и нема јасен пристап
за наоѓање замена за иднината на постигнување урамнотежен регионален развој со фокус на
ранливите групи и загрозените области. Меѓутоа, преку соработката GIZ-DANIDA, достапна
е грант шема од 7 милиони евра и програма за градење капацитет за развој на вредносни
синџири во шест рурални планински региони: Скадар, Кукуш, Дибер, Корча, Берат и Елбасан. Ги
опфаќа четирите најважни вредносни синџири во овие региони, имено, ситен добиток, овошки
и јаткасти плодови, медицински и ароматични растенија и рурален туризам (GIZ , 2015).
Дополнително, програмите за земјоделство и рурален развој се насочени кон маргинализираните
области. Основни механизми се Програмата IPARD II (Инструментот за претпристапна помош за
рурален развој) и националната програма за поддршка. Тековната IPARD II програма го опфаќа
периодот 2014-2016 година. Во рамките на тековните одредби, Албанија има пристап до средства
од Оската 1 „Подигнување на конкурентноста на земјоделските стопанства и шумарството“
и само за три мерки: Мерка 101: Инвестиции во земјоделски стопанства за реконструкција
и надградба според стандардите на Заедницата; мерка 103: инвестиции за обработка и
маркетинг на земјоделски и рибарски производи за реконструкција на тие дејности и надградба
до стандардите на Заедницата и мерка 503: техничка помош (за институционалните тела што
се надлежни за капацитетот), (MARDWA, 2014). Во контекст на ИПАРД, дефиниран е список
врз основа на густината на населението, со цел да се дефинираат загрозените области. Овој
список беше дефиниран за првиот документ на IPARD во 2012 година и истиот беше објавен во
првиот водич за IPARD (MARDWA, 2012).
Националните шеми за поддршка на земјоделството и руралниот развој беа воведени во 2007
година со усвојувањето на Законот за земјоделство и рурален развој. Националните мерки се
програмираат на годишно ниво со Национален акциски план и истите се спроведуваат со Указ
од советот на министри. Мерките, исто така, се дефинирани да ги опфаќаат и областите со
природни ограничувања преку мерки за засадување овошки и јаткасти плодови, овоштарници,
маслинки, како и отворање бунари и други системи за наводнување.
Друга политичка рамка за опфаќање на овие области е Албанскиот регионален фонд кој
има за цел распределба на средства за општините да можат да обезбедат основни услуги
и инфраструктура за населението. Средствата се распределуваат преку конкурентна грант
шема. Критериум за избор за маргиналните области беше локацијата на проектот и степенот
до кој проектот помогнал за регионален развој (Министерство за финансии, 2016). Уште еден
фонд за поддршка е Безусловниот фонд (Министерство за финансии, 2015) кој на годишно
ниво распределува средства за општините. Владиниот буџет различно ги третира општините
со низок степен на густина, за кои се претпоставува дека се планински или загрозени области.
Проектот за ANC е од суштинско значење за земјата, имајќи го предвид фактот Албанија има
15.000 хектари солени почви и почви со висок процент натриум, 60.000 хектари кисели почви,
околу 10.000 на магнезиумови почви и големи површини земјоделско земјиште на падини со
наклон над 15%, дополнително на кратките вегетациски периоди поради неповолните климатски
услови, а потенцијално, сушни области што ги исполнуваат барањата од индексот на суша.
Ако соодветно се спроведе, проектот би го намалил процесот на напуштање на планинските
региони и ќе овозможи олеснувања за жителите од овие области. Проектот за ANC ќе му ги
понуди на Министерството за земјоделство инструментите за развој и спроведување шеми со
средства за поддршка за земјоделците од ANC и во меѓувреме ќе се користи како систем за
следење на среднорочните и долгорочните политики за рурален развој.
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ПОГЛАВЈЕ Б2
СТАТУС НА ПОЧВИТЕ, КЛИМАТА И
ИНФОРМАЦИИ ОД ДИГИТАЛНОТО
МАПИРАЊЕ ВО БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Есад Букало1, Неџад Вољевица2, Дамир Бехлуловиќ3, Жељко Васко4, Тихомир Предиќ5,
Борис Марковиќ6 и Сабахудин Бајрамовиќ7

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФЕДЕРАЦИЈАТА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Б2.1 Вовед
Уставот на Босна и Херцеговина (БиХ), кој беше интегрален дел од Дејтонскиот договор
во 1995 година, ја создаде државата која се состои од два ентитети: Федерацијата Босна и
Херцеговина (ФБиХ) и Република Српска (РС). Со ваквиот правен состав, Босна и Херцеговина
претставува суверена држава со децентрализирана политичка и административна структура.
Градењето консензус и носењето одлуки ја вклучува владата на државата, двата ентитети
(Федерацијата на Босна и Херцеговина и Република Српска) и дистриктот Брчко. Федерацијата
БиХ понатаму е поделена во 10 кантони. И двата ентитети имаат одреден број општини, кои
се помали територијални единици. Босна и Херцеговина има вкупна површина од 51.209,2 km²
составена од 51.197 km² внатрешна територија и 12,2км2 крајбрежна зона (извор: Агенција за
статистика на БиХ http://www.bhas.ba.

Слика Б2.1 Административни единици на Босна и Херцеговина
1
2
3
4
5
6
7
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Лоцирана на балканскиот полуостров, територијата на Босна и Херцеговина припаѓа и на сливот
на Јадранското и на сливот на Црното море или со други зборови припаѓа во поголем дел на
Дунавската, а со помал дел на Медитеранската клима. Босна и Херцеговина има заеднички
граници со Република Хрватска (931 km), Република Србија (375 km) и Република Црна Гора
(249 km). На север, БиХ има пристап до реката Сава, на југ до Јадранското море (23,5 km
морска граница).
Територијата на земјата е главно ридска и планинска, со просечна височина од 500 m (највисокиот
врв е на планината Маглиќ надморска висина од 2.387 m). Од вкупната површина, 5% се
низини, 24% ридски области, 42% планини и 29% припаѓаат нс карстниот регион. Шумското
земјиште опфаќаат околу 2,5 милиони хектари или 49% од вкупната површина, што е една
од најголемите покриености со шумски во една земја во Европа. Меѓутоа, според податоците
за покриеност на земјиштето од CORINE 2012, шумите се распространети на на 62,90% од
вкупната територија. По правило, проектот за ANC ќе ги користи податоците од CORINE. Босна
и Херцеговина се рангира меѓу териториите со највисок степен на биолошка разновидност во
Европа. Поради тоа, шумарството во БиХ е доста важен сектор, а одржливото управување со
шумските ресурси е значаен фактор во однос на заштитата на животната средина, за климата
и за биоразновидноста. Сепак, шумските области не се предмет на студија во проектот за ANC.
Има седум речни сливови (Уна, Врбас, Босна, Дрина, Сава, Неретва со Требишњица и Цетина)
од кои 75,5% припаѓаат на сливот на Црно море, а 24,3% на сливот на Јадранското море.
Овие ресурси со површински и подземни води се природни ресурси од особено значење. Исто
така, има поголем број речни езера (на реките Плива и Уна) и планински езера (на масивот на
Динаридите), како и термални и геотермални подземни води. Босна и Херцеговина е богата со
термални, минерални и термално-минерални води.
Геолошки карактеристики
Геолошката структура на територијата на БиХ има долга геолошка историја. Територијата на
БиХ припаѓа во просторот на поранешните Тетски геосинклинали. Тетиските геосинклинали се
наоѓаат помеѓу Афричката плоча на југ и Евро-сибирската плоча на север. Низ целата територија
на БиХ има депозити на карпи и седимент од архајската ера па се до крајот на Терцијарот.
Едни од најстарите седименти потекнуваат од раниот Палаезоик, т.е. Силурианскиот период.
Слоеви од Силуријанскиот период има во „Босанските шкрилести планини“, групата планини
Враница – Зец - Битовња. Овие слоеви се претставени со седименти на шкрилци, мермер,
доломити, варовник и кластични карпи, кои биле импрегнирани со различни магматски карпи.
Овие слоеви, исто така, се тектонски разбиени и насобрани. Таложењето на седиментите од
Силур периодот, кои понатаму служат како основа за сите други геолошки страти и релјефот
на БиХ, се консолидирале пред повеќе од 400 милиони години.
Седиментацијата, тектонските и магматските промени на депозитите од Мезозоикот траела
во опсег од 220 милиони до 70 милиони години пред денешната геологија. Седиментите од
Мезозоикот се застапени во внатрешноста, централните и надворешните слоеви на Динаридите.
Седиментите од Мезозоикот во надворешните слоеви на Динаридите се класични карбонатни
седименти, додека централните и внатрешните слоеви на Динаридите имаат слоеви на
вулканско седиментирање и седиментни на флиш. Седиментите од Триасот се распространети
во појасот над Врнограч и Босански Нови во западна Босна, северна и северноисточна
Херцеговина и југоисточна Босна. Вториот поширок појас оди од Вареш над Олово, Гласница и
Романија до Вишеград.
Најмладата ера во еволуцијата на земјината кора е Кенозоикот. Поделен е во два главни
периоди: Терцијар и Квартар, додека Квартарот понатаму се дели на Палаеоген и Неоцен.
Тогаш се развиле депозити на периферните северноисточни и северни делови и на јужните
и југозападните делови од земјата. Kај овие седиментации се појавуваат магматските карпи ,
посебно како слоеви на камен јаглен. Дополнително, покрај варовникот и класичните депозити
од Неоценот, има присуство и на слатководни наноси, од кои најголем е басенот на јаглен
Сараево-Зеница. Речиси во сите сливови и котлини раширена е појавата на најмладите депозити
од Плиоценскиот и Квартарниот период. Од посебен интерес се Хелоценските депозити кои се
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застапени со мали камчиња, песок, иловица и глина, како и варовник и пештерски депозити.
Климатски карактеристики
Босна и Херцеговина има неколку состојби што довеле до широк спектар климатски типови:
Општата атмосферска циркулација и воздушната маса која се движи од планините, од
динамичниот релјеф на земјата, насоките во кои се распростираат планиските масиви, нивната
хидрографска мрежа и близината до Јадранското море. Умерената континентална клима е
главно е застапена во северните и централните делови на БиХ, субпланинската и планинската
во областите над 1.000 м.н.в и Јадранската (Медитеранска) и изменетиот Јадрански климатски
тип, кој е застапен на крајбрежјето кај Неум, и карактеристичен за низините од Херцеговина.
Општите климатски каратеристики на БиХ во голема мера се подложни на карактеристиките
на Јадранското море, локалната топографија – посебно Динаридите, кои се наоѓаат долж
крајбрежјето од северозапад до југоисток паралелно со крајбрежјето – и атмосферската
циркулација на макро ниво. Поради овие причини, климата варира од умерена континентална
клима во низините на северна Панонија по должина на реката Сава и во подножјето, до алпска
клима во планинските региони и медитеранска клима во крајбрежјето и низинските области во
регионот на Херцеговина на југ и југоисток.
Во низините на северниот дел од земјата, температурата на воздухот генерално се движи од
-1 и -2 °C во јануари и помеѓу 18 и 20°C во јули. На високите места со височина над 1.000
м.н.в.,просечната температура се движи од -4 до -7°C во јануари до 9 до 14°C во јули. На
Јадранското крајбрежје и низините во Херцеговина, температурата на воздухот се движи од
3 до 9°C во јануари до 22 до 25°C во јули. Исто така
забележани се и екстремни температури од -41,8°C
(ниски) и 42,2°C(високи). Низинските области во
северна Босна и Херцеговина имаат средна годишна
температура меѓу 10°C и 12°C, а областите над 400м
температура под 10°C. Средната годишна воздушна
температура во крајбрежните области се движи помеѓу
12°C и 17°C.
Годишните суми на врнежи се движат од 800мм на север,
по течението на реката Сава до 2.000мм во централните
и југоисточните планински региони од земјата (податоци
од климатски период 1961-1990). Во континенталниот дел
на Босна и Херцеговина кој припаѓа на сливот на реката
Дунав, главниот дел од годишните врежи се случува
во потоплиот дел од годината и достигнува максимум
во јуни. Централните и јужните делови од земјата каде
што има доста планински и тесни крајбрежни региони
Слика B2.2. Просечна годишна сума на врнежи (мм) за
се карактеризираат со приморски плувиометриски
периодот 1961-1990
режим под влијание на Средоземното море, така што
месечните максимални количини врнежи се бележат во доцна есен и на почетокот од зимата,
главно во ноември и декември.
Времетраењето на сончевиот сјај се намалува од крајбрежните области кон внатрешноста и на
повисоките места. Годишното времетраење на сончевите сјај во централната планинска област
е 1.700 -1.900 часа, со услови на најниска инсолација (1.700 часа годишно) и најголема облачност
(60-70%). Поради честите магли за време на најстудениот период од годината, сончевото зрачење
на континенталниот дел од земјата е пониско од областите со истите надморски височини на
крајбрежјето. Во јужните региони има 1.900-2.300 сончеви часа (Мостар). Во северна Босна и
Херцеговина, има 1.800-2.000 сончеви часа, повеќе на источниот дел отколку на западниот
дел. Облачноста се намалува од запад кон исток.
Просечните годишни врнежи во БиХ се околу 1.250мм, кое, имајќи ја предвид површината на
земјата која е 51.209км2, количините достигнуваат до 2.030m3/s. Истекувањето од територијата
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на БиХ е 1.155m3/s, или 57% од вкупните количини врнежи. Меѓутоа, овие количини вода не се
еднакво распределени, ниту просторно ниту временски. На пример, просечниот годишен истек
од басенот на реката Сава, кој има површина од 38.719 km2 (75,7%) во БиХ изнесува 722m3/s,
или 62,5%, додека истекот од басенот на Јадранското море, со површина од 12.410 km2 (24,3%)
во БиХ е 433m3/s, односно 37,5%. (извор: Прв национален извештај на Босна и Херцеговина во
рамките на Конвенцијата за климатски промени на ОН).
Искористување на земјиштето
Вкупната површина на БиХ е 5,11 милиони хектари, со околу 50% земјоделски површини и
околу 48% шуми. Вкупното обработливо земјиште во Босна и Херцеговина изнесува околу 62%.
Ораниците (или едногодишните земјоделски култури) изнесуваат 19,9% од вкупното земјиште
во државата. Има околу 0,59 хектари земјоделско земјиште по глава на жител, од кои 0,36
хектари ниви и градини.
Студијата за капацитетот на земјиштето (според методологијата USBR) изработена во времето
на поранешна Југославија ги дефинираше класите за квалитет во Босна и Херцеговина.
Најдобрата земја (класа I до III ) покрива 14,0% од територијата на БиХ, класа IV покрива 17,9%,
класа V покрива 16,7%, класа VI 31,75% и класите VII и VIII 19.4% (податоци според СЗС).
Четириесет и пет проценти од земјоделското земјиште е ридско (300-700м.н.в.), со среден
квалитет и соодветно за полуинтензивно сточарско производство. Планинските области (>
700м.н.в.) покриваат 35% од земјоделското земјиште, меѓутоа, височината, стрмните падини и
почвите со понизок степен на плодност ја ограничуваат употребливоста на оваа земја главно
за испаша во текот на пролетта и летото. Овие области ќе бидат главен фокус на проектот
за ANC. Помалку од 20% од земјоделските површини (половина од целото обработливо
земјиште) е соодветно за интензивно земјоделство, поголемиот дел во низинските речни
котлини. Според ова, земјишните ресурси за земјоделско производство се доста ограничени и
по квантитет и по квалитет. Природните водни ресурси се побогати, со многу незагадени реки
и пристапни подземни води. И покрај ваквото богатство со води, пред војната единствено околу
10.000 хектари (0,1% од обработливото земјиште) се наводнувало, област што може значајно
да се зголеми. И на крајот, треба да се напомне дека индивидуалните стопанства се мали и
фрагментирани.
И покрај фактот што територијата на Босна и Херцеговина главно е планинска, до денес многу
малку е направено за да се подобри состојбата со водата и почвата во повисоките области.
Прекумерното сечење на шумите, несоодветната конверзија на пасиштата во обработливо
земјиште и неконтролиранота обработка на стрмните терени го деградираат земјиштето дури
и во котлините и низините каде што почвата има добар квалитет. Големите износи што се
инвестирани за заштита на низините (насоките на речните теченија, насипи, истеци, пумпни
станици) не се ефикасни ако за ридско-планинските повисоки области не се преземат мерки
за зачувување на почвата и водата, кои ќе бидат и од аспект на земјоделско инжинерство и од
техничка природа. Ваквите мерки би придонеле за ревитализација на планинската област и би
обезбедиле подобра заштита за низините како што предвидува проектот за ANC.
Карактеристики на почвата
Проектот за основна педолошка карта започна во 1964 година со размер 1:50.000 и го спровел
Институтот за агропедологија од Сараево, кој го подготвил првиот прирачник за теренско
испитување на почвите. Основната педолошка карта е изготвена врз основа на педолошките
принципи и се изработувала од 1966 до 1986 година. Тоа бил најголемиот педолошки проект
во Босна и Херцеговина. Класификацијата на почвите се основала на принципи на генетска
еволуција, при што типот на почва бил основна единица на системот за класификација.
Единиците за мапирање вклучувале информации за типот на почвата, подтипот, видот и дури и
педолошки податоци. Главни критериуми за диференцијата биле морфолошките и литолошките
карактеристики и биле идентификувани 1.176 картографски единици за изработка на
педолошката карта на БиХ со размер од 1:50.000. Вкупниот број печатени листови е 116.
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Педолошката карта е работена во два периоди , кои меѓусебно се разликувале по критериумите
за собирање на податоци, класификација и методи. Во првиот период од 1963 до 1973 година,
националната класификација се основала на генетските принципи. Во вториот период од 1973
до 1985 година се усвојува нова класификација, која била под влијание на меѓународните
класификации и тоа е очигледно на педолошките карти направени по 1973 година. Во втората
фаза од мапирањето користени се модерни методи, како што е телеметриско истражување
со користење авионски фотографии (фотографии одозгора) со различен размер. Првично се
користеле црнобели фотографии, а потоа фотографии во боја.
Рамнините или низинските зони се наоѓаат во северниот дел на БиХ и претставуваат земјишни
ресурси со највисока вредност. Кај овие области, степенот на развој на примарно производство
на храна е многу повисоко споредено со ридскопланинските предели. Најчестите типови почви
се следните: подзоли, флувијатилни почви, умбрични глејни почви и еутрични глејни почви,.
Критериумот за „глеен“ ќе се користи во процесот на разграничување на ANC.
Ридестата зона е похетерогена споредено со зоната на низините, од аспект на педолошките
карактеристики. Значителен дел од оваа зона се падини над 13% и процесите на ерозија се
доста забележливи во оваа зона. Ерозијата понатаму се засилува со несоодветните земјоделски
практики, недостигот на вода и кога предност се дава на култури погодни за механизациско
култивирање (пченка и компир) кои се несоодветни за овие стрмни предели или места каде што
не се спроведуваат мерки за зачувување на земјиштето. Најчестите типови почви се следните:
Циметна шумска почва, кафеава шумска почва, Лептосоли - Варовнично-доломитна црница и
смолница.
Во планинската зона исто така, присутни се процеси на ерозија, иако овие области најчесто
се покриени со шуми и пасишта. Кај сеаните култури, доминираат ’рж, јачмен, овес и компир.
Најчестите типови почви се следните: Дистрични камбисоли и дистрични регосоли, кои
доминираат, а по нив следуваат Лептосолите – Варовично-доломитна црница и регосоли.
Медитеранската зона, со потоплата клима, е соодветна за одгледување широк спектар
култури и поддржува интензивно земјоделство, како и традиционални поледелски култури и
раноградинарски култури што се продаваат на локалните пазари. Во оваа област, исто така,
развиени се овоштарството и лозарството, а поради тоа овој регион се нарекува регион на
јужни култури. Најчестите типови почви се следните: Литички лептосоли, регосоли, лептосоли
– варовничко доломитна црница, циметна шумска почва, флувијатилни почви во речните
котлини, умбрички и еутрични глејни почви во карстните полиња. Во мочуриштата, често се
забележуваат хистосолите иако тоа е во ограничени области, тие се важни од аспект на
животната средина, посебно за акумулација на јаглеродот.
Како резиме, следните се главните карактеристики на почвите во Босна и Херцеговина:
• Кисели почви кои опфаќаат 1/3 од територијата;
• Почвите генерално се плитки;
• Ерозијата е проблем посебно кај наклонетите терени.
Природа и биоразновидност
Босна и Херцеговина има богата биоразновидност која се карактеризира со богатство гени,
видови и екосистеми.
Државната анализа што беше спроведена како дел од проектот за национални стратегии и
акциски планови за биоразновидност упати на следните карактеристики на пределите и
биолошката разновидност:
• Висок степен генетска и разновидност на видови и екосистеми
• Добро зачувани единици на пејзажна биоразновидност важни на европско и на глобално
ниво.
• Значаен степен на промени од аспект на дистрибуцијата и составот на височинските
екосистеми
• Тенденција кон губење на биолошка и разновидност на пределот, предизвикано од
широкиот спектар антропогенски фактори.
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Б2.2. СТАТУС НА ПЕДОЛОШКИТЕ ПОДАТОЦИ
Главниот конзистентен извор на педолошки податоци во Босна и Херцеговина (БиХ) и понатаму
е Основната педолошка карта со размер 1:50.000. Површината на БиХ била опфатена со 71 лист
(целата територија на БиХ) и 45 останати листови за површини на земјите со кои се граничи.
Методологијата за педолошкиот премер била договорена во 1964 година, а завршувањето на
сите листови во 1984 година. Густината на профилите изнесувала 1/100 хектари, а аналитичките
лабораториски податоци за профилите (физички и хемиски својства) биле вклучени како
анекси на секој лист.

Слика Б2.3 Лист и анекс од Основната педолошка карта
на БиХ

За време на спроведувањето на проектот на FAO
„Попис на поствоената состојба со земјишните
ресурси на БиХ“ биле скенирани и дигитализирани
сите листови од педолошката карта. Истото
било направено и за аналитичките податоци
(физички и хемиски својства) од сите анекси
за педолошките профили што биле проучувани.
По дигитализацијата, старата класификација
е трансформирана во официјален национален
систем за класификација на почвите во БиХ, како
и во класификацијата на FAO . Сите информации
се достапни во ГИС формат и ќе се користат за
разграничување на ANC во земјата.

Разновидноста на педолошката покривка во ФБиХ е резултат на интеракцијата меѓу
природните фактори за формирање на почвите, во кои спаѓаат релјефот, матичниот материјал,
климата, вегетацијата и организмите, вклучувајќи ги луѓето, сите тие со влијанија во подолг
период. Заедничкото дејство на сите овие довело до формирање на единствени, автогени –
терестријални почви, додека хидрогенските почви се присутни во многу помал степен.
Проектот за ANC предвидува специфични барања за педолошките податоци, кои вклучуваат
класификација на дренираноста, длабочина на почвата, текстура на почвата, каменитост на
површинскиот слој, органска материја на почва, соленост, алкалност и киселост. Достапните
податоци во Федералниот институт за агропедологија во Сараево се соодветни и ги исполнуваат
барањата и покрај фактот што истите се однесуваат на период пред триесет години. Поради
ова, проектот за ANC би почнал во 2017 година и треба да се обезбеди буџетска линија за да
се ажурираат застарените педолошки податоци, барем за оние области кои потенцијално би
се квалификувале како ANC. На крајот, треба да се забележи дека во ФБиХ нема податоци за
соленоста и алкализацијата на почвата.
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Класификација на дренираност
Во пониските депресии во ФБиХ се среќаваат слабо дренирани почви или почви заситени со вода
во целокупниот профил и повеќе во подлабоките слоеви. Типични претставници на овие почви
се таканаречените Хумофлувисоли и Еуглеј (според националниот систем за класификација
на почвите). Истите се добро дефинирани во Основната педолошка карта на БиХ со размер од
1:50.000. Во внатрешноста на Федерацијата на Босна и Херцеговина оваа категорија опфаќа
2% од територијата и ќе се смета за потенцијално соодветна за класификација како ANC.

Слика Б2.4 Слабо или значајно недоволно дренирани области

Длабочина на почвата
Најдобриот пристап за исполнување на барањата од методологијата за ANC за овој критериум
за ANC (т.е. помалку од 30см) ќе биде избор на тип Литосоли од истата педолошка карта
спомната погоре. Без оглед на тоа, за да се верификува длабочината на почвата ќе се користат
дополнителни податоци за опис на профилот на почвата. Литосолите во покривката на БиХ
опфаќаат значителна површина која достигнува и до 50%.
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Слика Б2.5 Длабочина на почва

Текстура на почва
Текстурата на почвата се однесува на процентот на одредени минерални делови песок, мил и
глина во почвата, врз основа на кои е возможно да се дефинираат механичките својства на
почвата и нејзиниот гранулометриски состав.
Достапните податоци за текстура на почвата се следните:
•
•
•
•

Скелетсо големина поголема од 2,00мм
Песок со димензии честичките од 0,05-2,00мм,
Прав со димезиина честичките од 0,002-0,05мм,
Глина со димензии на честичките помалку од 0,002мм.

Врз основа на триаголната класификација на текстурните класи на Американската USDA,
почвите се делат на 12 текстурни класи од песокливи почви до глинести почви. Без оглед
на тоа, дистрибуцијата на механичкиот состав на почвата во БиХ и насекаде во поранешна
Југославија е прикажана преку податоците од Основната педолошка карта на БиХ M 1:50.000,
каде се користени критериуми различни од гореаведените. Механичкиот состав на почвите е
направен по класификацијата на Грачанин (врз основа на критериумите на Атеберг за ситно
гранулираните почви). Класификацијата на Грачанин за текстурните елементи на почвата е
следна: Крупен песок (2,0 до 0,6 мм), песок со средна големина (0,6 до 0,2мм) и ситен песок (0,2
до 0,06мм), крупен мил (0,06 до 0,02мм), мил од средна големина (од 0,02 до 0,006мм) и ситен
мил (0,006 до 0,002мм). Сите честички помали од 0,002 и глина (0,002мм) се класифицираат
како глина. Ќе се направат напори за да се претвори овој тип податоци во класификацијата
според USDA како што се предвидува според методологијата за ANC.
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Слика Б2.6 Текстура на почви

Каменитост на површината
Каменитоста
на
површината
се
изразува преку процентот на видливи
карпи, камења, камени блокови, чакал
и сите други партикули со дијаметар
над 2мм. Поголеми области како ова,
кои би се квалификувале за ANC,
типично се наоѓаат во планинските
предели над 800/1000м.н.в и геолошки
супстрати како карстот (варовник).
Овие својства се поврзуваат со
одредени геолошки формации, како
што е варовникот и песочни брегови,
локално
класифицирани
типови
почви, како што се Калкомеланосол и
Калкокамбисол и слични на нив. Врз
основа на Основната педолошка карта
на БиХ со размер M 1:50.000, оваа
категорија би можела да опфати околу
10% од ФБиХ. Меѓутоа, треба да се
Слика Б2.7 каменитост на почвите
забележи дека методологијата за ANC
се применува единствено за земјоделски површини и природни пасишта, според дефиницијата
од CORINE. Според тоа, ќе се направи внимателна селекција пред да се даде класа на ANC ,
со цел да се избегнат други типови земјишна покривка, како што се на пример, шумите.
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Органска материја во почвата
Концептот на органска материја во
почвата им беше речиси непознат на
многу земји од источна Европа кои беа
под влијание на руската педолошка
школа, која го користеше терминот хумус
наместо органска материја или хумусен
хоризонт наместо моличен хоризонт. И
покрај ова, разликата не е голема иако
хумусот често се поврзува со распаднат
органски материјал. Информациите во
врска со почвената органска материја
во голема мера се користат како
показател за природната плодност на
почвата, како и за препораки за ѓубриво.
Меѓутоа, методологијата за ANC бара
само информации за така наречените
органски почви кои се класифицирани
како Хистосоли со повеќе од 30%
органска материја. Нивното присуство
во ФБиХ е ограничено на само 0,5%.
Слика Б2.8 Органска материја во почвата

Киселост
Прелиминарните
информации
за
киселоста на почвата со pH во H2O
помала од 5 се достапни во базата на
податоци од Основната педолошка карта
на БиХ со размер М1: 50.000 бидејќи
овие почви најчесто се поврзуваат со
„дистричниот“ квалификатор. Киселите
почви во Федерацијата на Босна и
Херцеговна покриваат околу 23% од
територијата. Треба да се забележи
дека клучни се аналитичките податоци
за сите профили од кои се земени
примероци и истите ќе се користат во
целокупниот процес на разграничување
на ANC.

Слика Б2.9 Киселост

Соленост и алкализација
Во ФБиХ нема вакви почви и нема да се земат предвид при процесот на разграничување на
ANC.
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Б2.3. СТАТУС НА КЛИМАТСКИТЕ ПОДАТОЦИ
Првите метеоролошки опсервации на територијата на Босна и Херцеговина започнале во
осумдесетите години на 19 век. Главно тоа биле станици што се користеле за воени цели,
поставени од поранешната Австроунгарска империја. Резултатите од метеоролошките
опсервации се собирале и објавувале, така што има голем број пишани податоци за нив, како
што е прикажано на Слика Б2.10 подолу.

Слика Б2.10 Евиденција за историски метеоролошки податоци за Босна и Херцеговина

Првите метеоролошки активности во Босна и Херцеговина ги водел Филип Балиф во 1892
година. Тој се смета за првиот метеоролог во земјата. Потоа следел поорганизиран пристап во
втората половина на 19 век и почетокот на 20 век, кога се формирала централна институција во
Сараево, чија изградба била завршена во 1902 година. Мрежата на тогашните метеоролошки
станици била доста добро дистрибуирана, но набрзо почнала да се расипува. Како последица,
по 1913 година имало многу малку податоци што можело да се користат.
По Втората светска војна, Југословенската влада, согледувајќи ја важноста на метеорологјата
и хидрологијата за општеството и економијата во целост, донесува одлука за унифицирање
на овие гранки во единствен Хидрометеоролошки институт. На овој начин се формира
хидрометеоролошката служба која ја претставувал Сојузниот хидрометеоролошки институт
и хидрометеоролошките институти на сојузните републики. Еден од нив бил републичкиот
хидрометеоролошки институт на СРБиХ.
Во периодот од 1945 до 1955 година, благодарение на формирањето на Светската метеоролошка
организација (СМО) како агенција на ОН, во 1950 година, бројот на метеоролошки станици во
БиХ достига ниво што ја исполнува просторна дистрибуција на метеоролошки станици согласно
препораките на СМО. Најдобриот период во работењето на Хидрометеоролошкиот институт а
БиХ е периодот од 1958 до 1991 година. Во овој период најдобро функционирале метеоролошките
станици и достигнале бројка од 600 станици за мерење врнежи и 130 метеоролошки станици.
По воениот период 1992-1995 година, направена е целосна реорганизација на метеоролошките
служби и се формираат два метеоролошки институти, по еден во секој ентитет. Бројот на
станиците драстично се намалил и квалитетот на податоците бил многу помал споредено со
периодот пред војната.
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Б2.3.1 СТАТУС НА КЛИМАТСКИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ФЕДЕРАЦИЈАТА БОСНА И
ХЕРЦЕГОВИНА
Со Актот на Федералната влада потпишан во 1997 година се формира Федералниот
метеоролошки институт, кој со дополнителен акт на Федералната влада во 2007 година бил
преименуван во Федерален хидрометеоролошки институт. Неговите активности се вршат
согласно стандардите и препораките од Светската метеоролошка организација.
Методологијата за обработка на податоците предвидена за целите на проектот ANC
официјална методологија одобрена од СМО.

е

Средната дневна температура на воздухот се пресметува на следниот начин:

Каде што:

𝑇07:00 - температура на воздухот во 07:00ч.
𝑇14:00 - температура на воздухот во 14:00ч.

𝑇21:00 - температурата на воздухот во 21:00ч.

Средната месечна температура се пресметува по истата формула:

Каде во овој случај е:

𝑇07:00 - средно месечна температура на воздухот во 07:00ч.
𝑇14:00 - средна месечна температура на воздухот во 14:00ч

𝑇21:00 - средна месечна температура на воздухот 21:00ч.

Tmax и Tmin – Максималните и минималните температури на воздухот се мерат во 21:00 (Tmax)
и 07:00 (Tmin) локално време и ги претставуваат екстремни температурни вредности за тој ден.
Врнежите се изразени во милиметри воден талог (мм). Дневната количина врнежи се однесува
на период од 24 часа, од 07:00 претходниот ден до 07:00 тековниот ден.
Месечните вредности врнежи се добиваат како збир од дневните количини врнежи, според
следната формула:

Каде што:
R – е вкупно месечни врнежи
r – дневно количество врнежи
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За целите на проектот за ANC , ќе бидат достапни следните податоци за периодот 1961 –
1990:
•
•

•
•
•

•

Средна месечна температура на воздухот за минимум 30 години, дневни податоци за 17
(седумнаесет) главни метеоролошки станици, приближно 2% од сите возможни податоци
имаат некои недостатоци.
Средна месечна температура на воздухот за минимум 30 години, месечни податоци за 39
(триесет и девет) климатолошки станици, приближно 16% од сите возможни податоци
имаат некои недостатоци.
Средни месечни врнежи за минимум 30 години, дневни податоци за 17 (седумнаесет)
главни метеоролошки станици, приближно 2% од сите возможни податоци имаат некои
недостатоци.
Средни месечни врнежи за минимум 30 години, дневни податоци за 16 (шеснаесет)
станици за мерење врнежи во речното корито на реката Врбас, приближно 10% од сите
возможни податоци имаат некои недостатоци.
Средни месечни врнежи дожд за минимум 30 години, месечни податоци за 42 (четириесет
и две) климатолошки станици, вклучително две станици од дистриктот Брчко, речиси
22% од сите возможни податоци имаат недостатоци.
Максимална и минимална температура на воздухот за минимум 30 години, потребна за
пресметка на PET, дневни податоци за 17 (седумнаесет) главни метеоролошки станици,
приближно 2% од сите возможни податоци имаат некои недостатоци.

Горенаведените збирки податоци не се хомогенизирани.
Табеларен приказ на достапните податоци за проектот за ANC
Период

Вредности

Број
станици

Тип
станица

Разлики во
процентите
(тековна состојба)

Хомогенизација
на податоците

1961 – 1990.

дневни

17

MMS

2%

Не

1961 – 1990.

месечни

39

CS

16%

Не

Средни месечни врнежи

1961 – 1990.

дневни

17

MMS

2%

Не

Средни месечни врнежи

1961 – 1990.

дневни

16

PS

10%

Не

Средни месечни врнежи

1961 – 1990.

месечни

42

CS

22%

Не

1961 – 1990.

дневни

17

MMS

2%

Не

1961 – 1990.

дневни

17

MMS

2%

Не

Тип податок
Средна месечна
температура на воздухот
Средна месечна
температура на воздухот

Максимална температура на
воздухот
Минимална температура на
воздухот

MMS – главна метеоролошка станица
CS – климатолошка станица
PS – станица за мерење врнежи

Б2.4. СТАТУС НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОГРАФСКИОТ ИНФОРМАЦИСКИ
СИСТЕМ (ГИС)
Основните топографски податоци во Федерацијата Босна и Херцеговина (како и кај повеќето
земји од поранешна Југославија) беа достапни на топографските карти со различни размери
кои ги изготвил Воениот геодетски институт од Белград. Проекцијата на Гаус Кругер (3 степен),
(со Бесел – 1841 елипсоид и Херманскогел датум) била користена како Државен координантен
систем. Територијата била поделена во мрежа секции со 7°30`x7°30` (1:25,000) за топографски
карти и тригонометриски секции за катастарски цели (22.5x15 км). Исто така пресметани се
параметрите на трансформација за Светскиот геодетски систем (WGS 84), така што, сите
забележани податоци (користејќи ГПС) или кои се преземаат од други извори може да се
пренесат во Државниот координатен систем.
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Главниот конзистентен извор на педолошки податоци е од Основната педолошка карта на
Босна и Херцеговина, со размер 1:50.000 и овие основни педолошки информации се достапни
во ГИС формат и ќе се користат за разграничување на ANC во земјата.
Дигитален модел на теренот
Во текот на 2012 година, за цели на попис, направени се дигитални ортофотографии (DOF) со
размер 1:5.000 за целата територија на БиХ, кои се поврзани со дигиталниот модел на теренот
(DTM) поделени во голем број листови, но истите не се практични за користење за големи
територии. За целите на определување на ANC во Федерацијата на Босна и Херцеговина,
предлагаме DTM со резолуција од 20м.

Слика Б2.11. Наклон поголем од 15%

Административните единици на сите нивоа
Со општиот мировен договор за Босна и Херцеговиа, потпишан во Дејтон, САД, на 21 ноември
1995 година, се дефинираа два ентитети: Федерацијата Босна и Херцеговина и Република
Српска. Подоцна, на 8 март 2000 година, формиран е дистриктот Брчко како дополнителен
ентитет на Босна и Херцеговина. Федерацијата Босна и Херцеговина (ФБиХ), како еден од
двата ентитети во Босна и Херцеговина, има своја влада, јурисдикција и одговорности. Според
Законот за федерални единици (Службен весник бр. 9/96) во ФБиХ има десет кантони. Со
Уставите на кантоните дефинирани се имињата и седиштата на кантоните. Во БиХ се уште
нема диверзификација за NUT или LTU регионите. Во ФБиХ има вкупно 69 општини и нема
поделба на пониски области во други административни територијални единици.
Единици во ентитет
Федерација на Босна и
Херцеговина

Единици во
ентитетот Република
Српска

Дистриктот
Брчко

Босна и Херцеговина

1

1

1

Ентитетот Босна и Херцеговина

1

1

-

Кантонски граници

10

-

-

Општински граници

69

63

1

Административни единици
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Слика Б2.12. Административни единици

Картата за земјишната покривка во земјата (CORINE методологија)
CORINE 2012 за Босна и Херцеговина покажува постоење на 33 класи од вкупно 44 вклучени во
номенклатурата на CORINE. Според оваа база на податоци, очигледно е дека во БиХ доминира
шумска вегетација која покрива 62,90% од територијата на земјата. Втората категорија по
процентот на застапеност е земјоделско земјиште кое опфаќа 34,74%. Останатата површина
од 2,36% припаѓа на три категории 1) вештачки површини (1,57%), 2) води (0,10%), и 3) водени
површини (0,69%). Земјоделските површини покриваат вкупно 1.779.169,38 хектари (Табела
Б2.1.).
Земјоделското земјиште е поделено во групи категории како што е ненаводнувано обработливо
земјиште, наводнувано обработливо земјиште, лозови насади и овоштарници кои опфаќаат
само 10,92% (194.301,40 хектари), а останатите 89,08% (1.584.867,98 хектари) се површини
опфатени со следните класи: Пасишта, комплексен состав на одгледување(CORINE класа 242)
и земјоделско земјиште со значајни делови природна вегетација (CORINE класа 243).
Категоријата што го претставува интензивното земјоделско производство го опфаќа најголемиот
дел од вкупното земјоделско земјиште со 94,71%. Ова е ненаводнувано обработливо земјиште.
Покрај ова, треба да се нагласи дека голем дел од земјоделското земјиште, односно 40,45%
влегува во групата обработливи парцели, кои претставуваат фрагментирано земјиште со
насади различни култури.
Втората најзастапена класа (29,49%) е класата земјоделско земјиште со значаен процент
природна вегетација, која, исто така, е фрагментирано земјоделско земјиште со различни
култури, а помеѓу овие површини има мозаик од природна вегетација. Пасиштата се исто така
важна класа која зазема 19,14% од структурата на земјоделското земјиште.
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Табела Б2.1. Ниво на класификација на земјоделските површини

Босна и Херцеговина
I. Ниво на класификација на земјоделските површини
II. Ниво на класификација
2.1.

Обработливо земјиште

2.2.

Трајни култури

2.3.

2.4.

пасишта

Хетерогени земјоделски
површини

III. Ниво на класификација
211

Ненаводнувано обработливо земјиште

184.027,35 ha

212

наводнувано обработливо земјиште

2.328,22 ha

221

Лозови насади

2.491,35 ha

222

Овошки и плантажи зрнесто овошје

5.454,48 ha

231

пасишта

340.598,06 ha

242

Комплексни култивациски шеми

719.703,73 ha

243

Земјиште кое главно е зафатено со
земјоделство,
со значајни делови природна
вегетација

524.566,19 ha

Вкупно
Вкупно ФБиХ и дистриктот Брчко

1.779.169,38 ha
888.867,53 ha

Слика Б2.13. Земјоделско земјиште (CORINE)

Сите горенаведени податоци ќе бидат достапни за проектот во ЈИЕ за ANC.
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Б2.5. НЕДОСТАТОЦИ ВО ПОДАТОЦИТЕ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЈА
Врз основа на горенаведеното, може да заклучиме дека Федерацијата Босна и Херцеговина има
соодветна колекција педолошки податоци. Меѓутоа, во моментот, тимот на ФБиХ не ги поседува
потребните лиценци за да врши просторни анализи (Кригинг или друга интерполација), поради
немање на лиценци за пакетите за просторна ализа или за 3Д аналитиза за софтверскиот
пакет ArcMap 10. Овој софтвер се користи и за создавање карти кои ги покажуваат главните
климатски домени во случај кога е ограничен пристапот до податоци (т.е. месечна или дневна
температура или месечни или дневни врнежи).
Недостасува дел од податоците за главните, климатолошките и дождомерните станици
и потребно е да се направи апроксимација. Ако се помине како што треба и не се појават
неочекувани или нерешливи проблеми, се планира да се заврши извештајот до наредната
средба во септември 2016 година (најдоцна) или порано ако е потребно. Во секој случај, по
завршувањето на апроксимацијата, значајно ќе се зголеми квантитетот и квалитетот на
податоците што ќе се користат за проектот за ANC.

Б2.6 ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УПРАВУВАЊЕТО НА ПОДАТОЦИТЕ
ВО КОНТЕКСТ НА ОБЛАСТИ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА
Тимот за ANC на Федерацијата Босна и Херцеговина изразува волја за јакнење на научната
и техничката соработка со сите институции одговорни за управување со податоците.
Постои можност за завршување на дигитализацијата на достапните дневни вредности за
климатолошките и дождомерните станици, кои би ја подобриле базата на податоци за проектот
за ANC , за таа цел предлагаме внесот на податоците да го вршат студенти, ако за тоа се
достапни посебни фондови. Ако е ова возможно, целиот процес на дигитализација би можел да
се заврши за околу четири месеци. Во спротивно, како што се покажало од претходите искуства
со други проекти финансирани од донатори, персоналот од Хидрометеоролошкиот институт
нема да може да го стори тоа, но Институтот би обезбедил работен простор и хардверска
поддршка.

Б2.7 АНАЛИЗИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ПОДАТОЦИ И ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА
ПОСТАВЕНОСТ ВО ОДНОС НА ANC
Институциите на Федерацијата Босна и Херцеговина што имаат удел во создавањето и
спроведувањето на политиките за управување со податоците за климата и почвата формално
се Федералниот институт за агропедологија и Федералниот хидрометеоролошки институт на
БиХ.
На федерално ниво, метеоролошките активности ги спроведува Федералниот
хидрометеоролошки институт, со седиште во Сараево. Во моментот Институтот функционира
со 15 главни метеоролошки станици што спроведуваат активности согласно препораките и
стандардите на СМО во оваа област. Во однос на можното спроведување на идни надомести
во врска со ANC , одговорна владина агенција е Федералното Министерство за земјоделство,
водостопанство и шумарство.
Во зависност од типот на станицата и бројот на вработените, опсервациите се вршат во
различни временски интервали, од неколку опсервации дневно во работно време + опсервација
во климатолошки рамки (07, 14, 21 ч) до опсервации што се вршат секој час. Овие станици
автоматски прибираат и чуваат податоци секои 15 минути, кои се преземаат на далечина преку
интернет. Меѓутоа, основната референтна рамка за климатските информации за проектот ANC
ќе биде периодот 1961-1991.
На национално ниво, податоците што недостасуваат може да се дополнат преку класичниот
пристап, апроксимација, интерполација. Од аспект на прибирање регионални податоци, се
препорачува меѓудржавна соработка за размена на информации со локации во близина а
границата, со цел комплетирање на податоците.
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Слика Б2.14. Мрежа на главни метеоролошки станици

Б2.8. ПРОЦЕНА И ПРЕПОРАКИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА
КАРАКТЕРИЗАЦИЈАТА И МАПИРАЊЕТО НА ОБЛАСТИТЕ СО ПРИРОДНИ
ОГРАНИЧУВАЊА, ВКЛУЧИТЕЛНО СОЦИОЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ
Во однос на карактеризацијата и мапирањето на областите со природни ограничувања, може да
се заклучи дека Федерацијата Босна и Херцеговина располага со потребните професионални и
технички институции што се научно квалификувани да се справат со ова прашање. Она што е
најмногу потребно е јакнење на хоризонталната и вертикалната соработка меѓу министерствата
и другите релевантни иституции на сите владини нивоа.
Имајќи предвид дека институциите што работат со метеорологија и кои прибираат метеоролошки
податоци (метеоролошки институти на ниво на ентитет) имаат различни бази на податоци, важно
е да се хармонизираат методите за обработка на податоците. Не постои единствена база на
податоци на национално ниво и размената се одвива по договор за соработка меѓу институциите.
На државно ниво, нема институција надлежна за темата метеорологија. Поголемиот дел од
активностите на национално ниво се спроведуваат преку проекти. Еден од тековните проекти,
кој се спроведува со поддршка на УНДП е развој на интерактивен климатски атлас на Босна
и Херцеговина, како дел од третиот национален извештај за климатски промени согласно
UNFCCC (Рамковна конвенција за климатски промени на Обединетите Нации).
Без оглед на активностите што ги спроведува УНДП, Федералниот хидрометеоролошки
институт направи нацрт верзија на климатскиот атлас за Федерацијата Босна и Херцеговина
и планира да подготви ист таков за целата територија на Босна и Херцеговина. Важно е да се
забележи дека ФХМЗ, за сите ативности при изготвувањето на атласот, користеше сопствени
технички и човечки капацитети, со бесплатен софтвер за мапирање (SAGA GIS). Една од
препораките за подобрување на карактеризацијата и мапирањето на областите со природни
ограничувања е да се купи лиценциран софтвер (GIS) и да се подобри системот за управување
со базата на податоци за клима ORACLE – Clidata со купување на апликациите за мапирање на
метеоролошките параметри.
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Шеми за плаќање за поддршка на земјоделците
Од јули 2010 година, во Федерацијата на БиХ во сила е Законот за парична поддршка во
земјоделството и руралниот развој. Во согласност со член 2 на овој закон, паричната поддршка
што се предвидува со овој закон се обезбедува во согласност со обврските од Спогодбата за
пристапување кон Светската трговска организација (СТО) и Спогодбата за стабилизација и
асоцијација со Европската унија. Моделот на паричната поддршка, што се утврдува во член
5 на овој закон, вклучува модел за рурален развој. Член 9 од истиот закон предвидува дека
земјоделците од областите со тешки економски услови на определени позиции ии во некои
модели може да остварат парична поддршка што е зголемена до 35%.
Законската основа за паричната поддршка во земјоделството и руралниот развој во 2016
година е поддржана од следниве закони и прописи:
•
•
•
•
•

Одредбите на Законот за земјоделство („Службен весник на Федерацијата на БиХ“, бр.
88/07, 04/10, 27/12 и 13/07)
Закон за парична поддршка за земјоделство и рурален развој („Службен весник на
Федерацијата на БиХ“, бр. 42/10).
Принципите на Среднорочната стратегија за развој на земјоделскиот сектор во
Федерацијата на Босна и Херцеговина 2015-2019 г.
(Одлука на Парламентот на ФБиХ, број: 01,02-24-1-780/15 од 08.06.2015 г.)
Обврските од Спогодбата за стабилизација и асоцијација (ССА) во врска со
усогласувањето на практиката во спроведувањето на земјоделската политика со
одредбите на Заедничката земјоделска политика на ЕУ

Врз основа на извештајот за земјоделството во Федерацијата во 2015 година на Федералното
министерство за земјоделство, водостопанство и шумарство, структурата на одобрените
парични поддршки во 2015 година изгледа како прикажаната во Табела Б2.2. Може да се види
дека нема директни исплати за рурален развој. Наместо тоа се обезбедувале финансиски
средства за различни сектори во земјоделството што индиректно го поддржуваат руралниот
развој. Во случајот на плаќањата за ANC , тие може да се насочат преку ставката „друг вид
парична поддршка“ во вкупен износ од 1.582.708,20 БАМ (приближно 800.000 ЕУР).
Табела Б2.2. Структура на паричната поддршка за различните земјоделски сектори во БиХ

Овластена поддршка за 2015 г.		

Износ 		

Учество%

Растително производство

10.339.205,97

15,87%

Животинско производство

53.133.947,44

81,55%

Рурален развој 			

0.0				

0.0

Други видови парична поддршка

1.582.708,20 			

2,43%

Повторени постапки по жалби и
правосилни судски одлуки 			

95.312,00 		

0,15%

Вкупно: 				

65.151.173,61 		

100,00%

Федералната влада, исто така, размислува за донесување Програма за рурален развој за
периодот 2016-2020 г., што треба да ги осигури потребните мерки за поддршка и развој на
руралните заедници во Федерацијата, но оваа програма сè уште нема важечки законски заснован
документ. Досега, поддршката за руралните подрачја во ФБиХ немаше јасни развојни цели и
соодветни придружни мерки. Политиката за рурален развој е несистематска и недоследна,
т.е., се сведува на ад хок решенија, што се рефлектира во променлива буџетска поддршка и
мерки за спроведување. Во овој контекст, во Федерацијата не постоеја мерки во однос на ANC.
Оттаму, службено, никој не може да очекува какви било буџетски трансфери (акции) за ANC
најмалку до 2020 година.
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СПИСОК СО РЕФЕРЕНЦИ ЗА
КОРИСТЕНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОЦЕНА
НА РЕЛЕВАНТНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА ANC
Букало Е.: Можна употреба на педолошките карти за различните цели на користење на
земјиштето. 1997. Факултет за земјоделство, Универзитет во Сараево
Климатски атлас на Федерацијата на Босна и Херцеговина, нацрт-верзија, 2016 г.
Климатолошки станици – Извештаи за периодот 1961 – 1990 г.
CORINE 2000 Земјишна покрива и употреба на земјиштето
ДТМ Дигитален модел на теренот со резолуција од 20м
Водич за набљудувања и мерења на главните метеоролошки станици, Белград, 1974 г.
Почетни и втори национални соопштенија на Босна и Херцеговина врз основа на Рамковната
конвенција за климатски промени на Обединетите нации
Клуч за читање и користење на основната карта на почвата во БиХ, 1972. Институт за
агропедологија, Сараево
Главни метеоролошки станици - Извештаи за периодот 1961 – 1990 г.
Метеоролошки годишници за периодот 1961 – 1990 г.
Службена база на податоци на FHMI – CLIDATA (Систем за управување со климатската база
на податоци)
Службена веб локација на Федералниот хидрометеоролошки институт
Физичките и хемиските својства на почвите беа отпечатени како прилози за секој лист
Станици за мерење на врнежи – Извештаи за периодот 1961 – 1990 г.
Ресуловиќ Х., Јовандиќ П/, Џенана Бисиќ-Хајро. Педолошки прирачник. 1982. Факултет за
земјоделство, Универзитет во Сараево
Карта на почвите на БиХ со размер 1:50.000, 1964-1986 г.
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БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА: ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИКА СРПСКА
Б 2.1.б Вовед
Територијата на Република Српска (РС) со вкупно 24,641 km2 се протега на географска ширина
и должина меѓу 42°33’N и 45°17’N и 16°12’E и 19°38’E, соодветно, и ги опфаќа северниот и
источниот дел на Босна и Херцеговина. Република Српска припаѓа на групата континентални
подрачја – таа нема излез на море и е сместена на точката на спојување на две големи природни
географски и социо-економски регионални единици: панонската и медитеранската.
Територијата се карактеризира со сложени и интересни природни својства што произлегуваат
од разновидноста на географските единици и нивниот геоморфолошки развој. Во северниот,
перипанонски дел, ридестиот терен што е составен од кенозоички депозити постепено се
спушта во рамнините со алувијални висорамнини и флувијални тераси. Ова е најплодниот дел
од Република Српска. Во ова подрачје има само неколку раштркани планини: Козара, Просара,
Мотајица, Вучијак, Озрен и Требовац, како и најдалечните североисточни падини на Мајевица.
Кон југ, рамнините постепено се претвораат прво во ридест терен, а потоа во планинскиот
регион што го опфаќа најголемиот дел од територијата на Републиката. Највисокиот планински
врв е Маглиќ, на надморска височина од 2.386 метри, што се наоѓа на истоимената планина.
Најдолгите реки во Република Српска се Дрина (305 км), Сава (202 км) и Врбас (117 км). Сите
реки се влеваат во црноморскиот басен. Сите води на југ од планинскиот превој Чемерно, во
Источна Херцеговина, му припаѓаат на јадранскиот басен (Требишњица, Неретва). Други големи
реки во Републиката се Босна и Требишњица, додека најголемото езеро е Билеќко Езеро (на
Требишњица) со површина од 27 km2 што го прави најголемото вештачко езеро на Балканскиот
Полуостров. Од друга страна, најголемото природно езеро во Републиката е Штиринско Езеро
(на планината Зеленгора) со површина од 0,13 km2.
Различните климатски домени што се распространети низ целата територија на Република се
резултат на природните фактори и правилата на општата циркулација на воздушните маси во
регионот. Според тоа, се препознаваат три климатски типови:
1. Северниот перипанонски регион со својата умерена континентална клима. Климата
во регионот се карактеризира со умерено ладни зими и топли лета. Просечната годишна
температура се движи во опсегот од 12°C до 19°C.
2. Алпска и панонска клима, го опфаќа најголемиот дел од Република Српска. Планинските
венци се карактеризираат со кратки и свежи лета и студени и снежни зими, со висока
снежна прекривка што останува долго време. Просечната годишна температура на воздухот
се движи во опсегот од 5°С до 7°С. Ридестиот терен, котлините и долините, меѓутоа, се
карактеризираат со донекаде поблага клима. Просечната годишна температура на воздухот
во областите со алпска и панонска клима изнесува приближно 10°C. Зимите се умерено
студени, со снег, чести температурни инверзии и магла. Летата се умерено топли.
3. Изменето медитеранска-јадранска клима. Јужниот регион на републиката, што е познат
и како долна Херцеговина, се карактеризира со изменето-јадранска клима. Овој регион се
нарекува Хумине, наспроти регионот што се нарекува Рудине, што ги опфаќа планинските
делови од карстот во Херцеговина со варијанти како на алпската, така и на климата на
Хумине. Просечната годишна температура на воздухот се движи во опсегот од 14°C до 14,7°C.
Требиње, најтоплиот град во Република Српска, кој се наоѓа во овој климатски регион.
Базата на податоци за почви и терен (SOTER), изработена од FAO/UNEP/ISRIC/IUSS, ја
дели територијата на Република Српска на три дела: северен дел со низини и незначително
брановиден терен и тераси, ридско-планински дел и јужниот карстен дел.
Северниот дел на РС
Областите што се опфатени во оваа зона се сместени во долните сливови на реките Уна, Сава,
Врбас, Босна и Дрина и ја сочинуваат главната земјоделска површина во РС. Во оваа област
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преовладуваат хидроморфни почви на рамни и благо брановиден терен што е погоден за
земјоделско производство со примена на посебни хидро-мелиоративни мерки. Вегетацискиот
период со температури над 5°C започнува околу 6 март, завршува на 18 ноември и трае просечно
253 дена. Температурната сума > 5°C е околу 3.613°C. Просечните годишни врнежи во оваа
област изнесуваат околу 896 mm. Врз основа на климатските податоци за периодот од 1960 до
1990 година, може да се заклучи дека распределбата на врнежите е таква што зачестеноста на
појавата на суши е 33% а времетраењето на сушата е просечно 37 дена годишно, првенствено
од почетокот на август до првата третина на септември. Прелиминарните процени покажуваат
дека присуството на ANC во ова подрачје ќе биде ограничено или непостоечко.
Централниот дел на РС
Во централниот дел, што се карактеризира со ридско-планински региони, преовладуваат во
најголема мера дистричните камбисоли, почви што се образувани на варовник и доломити,
како и лесивирани почви на карстни долини и други видови почви, што во голем процент се
покриени со шуми и пасишта. Оваа област се карактеризира со умерена континентална клима
со вегетациски период со температури над 5°C што започнува околу 21 март и завршува околу
9 ноември и трае просечно 227 дена (со исклучок на високите планински предели, каде што
овој период е пократок). Просечните врнежи изнесуваат околу 1.047 mm. Ова е зоната на
шуми и пасишта. Се очекува дека ANC ќе бидат распространети низ целата област поради
ограничувачката почва и климатските карактеристики.
Јужниот дел на РС
Во јужниот дел преовладуваат плитки почви на варовнички-доломитски супстрат со
екстензивна вегетација или без неа. Оваа зона се карактеризира со суптропски зими со многу
врнежи и сушни лета. Вегетацискиот период започнува околу 3 февруари и завршува околу
24 декември. Просечните годишни врнежи изнесуваат околу 1.577 mm, но се со нееднаква
распределба. Најголемиот дел од врнежите се регистрираат во текот на зимските месеци.
Зачестеноста на сушите е 85%, а нејзиното времетраење е просечно 50 дена годишно. Таа
се случува најчесто на почетокот на јули и трае до почетокот на септември. Од гледна точка
на достапното земјоделско земјиште, областа на Херцеговина се состои од следниве полиња:
Попово поле, Требињско поле, Љубомирско поле, Љубинско поле, Дабарско поле, Фатничко
поле, Билеќко поле, Гатачко поле и Невесинско поле, со вкупна површина од приближно 23.600
ha. Се очекува присуството на ANC да биде обемно и во оваа зона.

Б2.2.Б. СТАТУС НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПОЧВАТА
Во 2009 година, ЈУ Земјоделски институт на Република Српска изготви стратешки документ
наречен „Основи за заштита, користење и уредување на земјоделското земјиште на Република
Српска како компонента на процесот за планирање на користењето на земјиштето“ (во
натамошниот текст наведено како „Основи на РС“) за Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство на РС. Користејќи ја методологијата на FAO , постоечките
податоци за земјишните ресурси и климата беа систематски сортирани во дигитални GIS бази
на податоци, што даваат можност за голем број различни анализи и комбинации во зависност
од утврдената цел. Основите на РС што се изготвени на овој начин претставуваат динамичка
компонента на процесот за планирање на користењето на земјиштето (Слика Б2.2.1).
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Слика B2.2.1. Основни GIS слоеви – Основи на РС 2009

Основниот извор на податоци за почвата
за Босна и Херцеговина, а оттаму и за
Република Српска, е Основната педолошка
карта со размер од 1:50.000. Оваа мапа е
детално опишана во претходните делови
во врска со информациите за почвата во
Федерацијата на Босна и Херцеговина,
според тоа, истите размислувања за
податоците за почвата и методолошките
пристапи што се користени за нивното
добивање нема да се повторуваат во
делот на овој извештај што се однесува
на РС.

Слика Б2.2.2. Просторна распределба на профили и полупрофили
со дигитални податоци во областа на Република Српска (Основи
на РС)
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Проектот на FAO што се спроведуваше
во периодот од 2000 до 2002 година ја
креираше SOTER базата на податоци
што се засноваше врз податоците што
произлегуваат од Основната педолошка
карта на БиХ. Во рамките на границите
на Република Српска, издвоени се 283
SOTER целини што претставуваат 336
профили и 1.338 полупрофили (Слика
Б2.2.2).
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Педолошката база на податоци за територијата на РС содржи 336 профили со податоци што
произлегуваат од основните теренски набљудувања и основните лабораториски анализи
(нумерички и описни на српски јазик) што се внесени во ГИС слојот. Во базата на податоци се
опфатени следниве информации:
1. Ознака на профилот,
2. Година и месец на отворање на профилот,
3. Надморска височина,
4. Процена за ерозијата,
5. Дренираност,
6. Ознака на текстурата,
7. Киселост (pH/H2О, pH 1M KCl),
8. Хумус (%),
9. Степен на заситеност со бази (V%),
10. Физиолошки активен фосфор и калиум;
11. Тип на почва во согласност со FAO класификацијата и Националната класификација што е
користена на изворната педолошка карта (1:50.000).
За 1.338 полупрофили внесени се истите податоци, со исклучок на податоците за содржината
на хумус и степенот на заситеност со бази, бидејќи овие параметри не беа мерени за
полупрофилите во текот на изготвувањето на Основната педолошка карта (т.е., не постојат
такви податоци).
Во рамките на проектот на FAO , Федералниот институт за агропедологија во Сараево ја
спроведе дигитализацијата на Основната педолошка карта со размер 1:50.000, но во полигоните
беа внесени само податоците за типот на почвата во FAO класификацијата и Националната
класификација.
Педолошки податоци по 2000 година
Во периодот меѓу 2000 и 2015 година,
најважните
податоци
за
целата
територија на Република Српска беа
добиени преку контролите на плодноста
на почвата. Контролата на плодноста
на почвата беше извршена од страна
на ЈУ Земјоделски институт на
Република Српска во периодот од 2014
до 2015 година за Министерството за
земјоделство на Република Српска. Во
таа пригода беше извршена контрола на
плодноста на почвата на 2.586 парцели
(Слика 3) на длабочина од 30 cm. Врз
примероците беа извршени основните
хемиски анализи: реакција (pH во
H2O, pH 1M KCl), хумус (искористен
и за пресметување на органски C),
физиолошки активен фосфор и калиум.
Примероците се чуваат така што тие
може да бидат извор на нови податоци
ако се јави потреба за тоа. Меѓутоа, за
методологијата за ANC не се потребни
информации за плодноста на почвата.

Слика Б2.2.3. Распределба на 2.586 примероци од почвата – Контрола
на плодноста на почвата, 0 – 30 cm
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Б2.3.Б. СТАТУС НА КЛИМАТСКИТЕ ПОДАТОЦИ ВО РЕПУБЛИКА СРПСКА
Климатските податоци за територијата на Република Српска се регистрираат и се следат од
страна на Хидро-метеоролошкиот институт на РС преку мрежа од метеоролошки станици што
се разместени низ целата територија на земјата. Ќе се користат поврзаните податоци што се
потребни за разграничувањето на ANC за периодот 1961-1990 г. врз основа на достапноста на
податоците, како што следува:
a) Температурни податоци
•

•

Достапната средна месечна температура на воздухот за 30-годишниот референтен
период и дневни податоци за 18 главни метеоролошки станици во дигитален формат
(околу 5% од сите податоци недостигаат). Податоците што недостигаат се апроксимирани
и сега има континуирана 30-годишна временска серија податоци (со еден од програмите
MASH во рамките на проектот CARPATCLIM).
Достапната средна месечна температура на воздухот за 30-годишниот референтен
период и месечни податоци за 30 климатски станици (делумно во дигитален формат,
делумно во хартиена форма), приближно 15% од сите можни низи на податоци имаат
празнини (потребна е апроксимација, но тоа може да се направи со истиот MASH
програм).

b) Податоци за врнежи
•

•

Достапните средни месечни врнежи за 30-годишниот референтен период (1961-1990) и
дневни податоци за 18 главни метеоролошки станици во дигитален формат (околу 5% од
сите податоци недостигаат). Податоците што недостигаат се апроксимирани и сега има
континуирана 30-годишна временска серија податоци (со еден од програмите MASH во
рамките на проектот CARPATCLIM).
Средни месечни врнежи за период од најмалку 30 години и месечни податоци за 30
станици (делумно во дигитален формат, делумно во хартиена форма), приближно 15%
од сите можни низи на податоци се со празнини (потребна е апроксимација, но тоа може
да се направи со истиот MASH програм).

c) Податоци за индексот на аридност
•

Индексот на аридност повремено се пресметува за определени локации и определени
кратки периоди. Постојат дневни податоци за 18 главни метеоролошки станици
(во дигитален формат) според коишто може да се пресмета PET (применувајќи ја
методологијата на Харгривс) за референтниот период (1961-1990). Приближно 10% од
сите можни податоци се со празнини (потребна е апроксимација).

Слика Б2.2.4. Распределба на метеоролошки станици во
Република Српска со достапни дневни климатски податоци
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Во текот на спроведувањето на проектот на FAO „Инвентар на земјишните ресурси во
повоениот период во БиХ“, ЈУ Земјоделски институт на РС воспостави климатска база на
податоци за периодот 1961-1990 г. За чување, пребарување и анализирање на климатските
податоци беше користен софтверот Agricultural Toolkit (APT4) . Овој истражувачки ориентиран
софтверски пакет беше изготвен од страна на FAO за потребите на Агро Еколошкото зонирање
- АЕЗ. Седум месечни климатски параметри (врнежи (mm), просечна температура (T°C), просечна
максимална температура (T°C), просечна минимална температура (T°C), релативна влажност (%),
брзина на ветерот (m/s), инсолација (h) беа внесени во климатската база на податоци за 20
метеоролошки станици низ целата БиХ (7 се наоѓаат во РС а 13 во ФБиХ). Извор на податоци:
Метеоролошки годишни прегледи СФРЈ 1960 – 1985 г. и необјавени податоци 1986 - 1990 г.
(Федерален метеоролошки институт, Сараево и Хидро-метеоролошки институт на РС, Бања Лука).

Слика Б2.2.5. Распределба на метеоролошки станици со достапни дневни климатски податоци

APT4 содржи дел за анализа на климатски податоци (CDA) за пресметка на потенцијалната
евапо-транспирација (според Пенман-Монтет), водниот биланси, зачестеност на појавата на
вегетацискиот период и статистичка анализа.
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Табела Б.2.1.б.1 Инвентар на сувите зони во Босна и Херцеговина

Врз основа на утврдените климатски бази на податоци и нивната обработка, креирани се
следниве GIS слоеви:
•
•
•
•
•
•
•
•

Почеток на вегетацискиот период (LGPT5)
Крај на вегетацискиот период (LGPT5e)
Траење на вегетацискиот период (LGPT5d)
Температурна сума > 5oC (TSum LGPT5)
Почеток на бесмразниот период (LGPT10)
Крај на бесмразниот период (LGPT10e)
Траење на бесмразниот период (LGPT10d)
Температурна сума > 10oC (TSum LGPT10)

Слика Б2.2.6 GIS климатски слоеви
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Б2.4.Б СТАТУС НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОГРАФСКИОТ ИНФОРМАЦИСКИ
СИСТЕМ (GIS)
1. Основни топографски и катастарски податоци
Основните топографски податоци во РС (како и во најголемиот дел поранешни југословенски
земји) беа презентирани на топографски карти изработени од Воениот геодетски институт
- Белград во различни размери. Како државен координатен систем беше користена ГаусКригеровата проекција (3 степени1) (со Бесел - 1841 елипсоид и Херманскугел датум) .
Територијата беше поделена на мрежа од делови со димензии 7°30`x7°30` (1:25,000 за
топографска карта и тригонометриски делови за катастарски цели (22,5x15 km). Република
Српска е покриена со 272 листа од картата со размер 1:25.000, 85 листа од 1:50.000, 31 листа
од 1:100.000 и 12 листа од 1:200.000.
Беа пресметани трансформациските параметри за WGS 84, така што сите податоци што
се снимени (GPS) или претпоставени од други извори може да се префрлат во Државниот
координатен систем. Со текот на времето сите карти беа скенирани, калибрирани,
геореференцирани и користени со GIS поддршка за различни цели (просторно планирање,
земјоделство, водостопанство, шумарство, итн.). Хипсометриските слоеви на картите беа
полуавтоматски дигитализирани и користени за продукција на ДТМ.
Врз основа на горенаведениот DTM, изготвени се неколку дигитални растери за РС (области
над 1.000 m и области со нагиб од 15% и повеќе) во согласност со методологијата за ANC.
Податоците покажуваат дека вкупната површина над 1.000 m изнесува 507.063 ha, од коишто
површината на земјоделското земјиште е 121.797 ha (помалку од 10% од земјоделското
земјиште), а вкупната површина со нагиб поголем од 15% изнесува 1.485.695 ha, од коишто
површината на земјоделското земјиште е 411.597 ha (или 40% од земјоделското земјиште)
(Слика Б2.2.7).
По војната, катастарските органи започнаа со продукцијата на нови дигитални топографски
карти со различни размери, но овој процес сè уште не е завршен. Неколку домашни и странски
донатори обезбедуваат финансиски средства за изготвување сателитски и ортофотографски
слики на ниво на земјата или на локално ниво.

Слика Б2.2.7. Карта 1. Земјоделско земјиште со нагиб над 15%;
Карта 2.Земјоделско земјиште над 1000 m
1

РС е најзастапена во 6-та зона со 18° како централен меридијан
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Слично како целата област на БиХ, територијата на Република Српска започна со утврдувањето
на катастарот во XIX век, кога австриските власти извршија целосен премер на земјата, со
двоен систем за собирање податоци (катастарски и сопственички книги). По Втората светска
војна беше изготвен нов катастар врз основа на методологијата на воздушна фотограметрија за
значаен дел од територијата, но важно е да се каже дека приоритетите во воспоставувањето
на катастарот беа утврдени врз основа на вредноста на земјоделското земјиште, така што
неколку општини, претежно со значајни ANC, не се опфатени со новиот катастар. Тековно
се води голема кампања за воспоставување нов катастар за целата РС (јавни повици, итн.).
Руралната област беше опфатена со карти со размер од 1:2.500 и 1:5.000.
Во текот на 2012 година, за потребите на пописот, беше изготвена дигитална ортофотограмерија
- DOF 1:5.000 за целата територија на РС (и БиХ) и истата беше поврзана со DTM. DTM е
поделен на голем број листови и е непрактичен за употреба за големи територии, но е многу
корисен за планирање и проектирање во среден и голем размер. DOF беше објавена во 2013
година и е достапна на барање.
Важно е да се забележи дека тековно хибридниот тип на GIS е најзастапениот тип во РС.
Сè уште не постои широко распространета употреба на основните функции на GIS (различни
анализи, поддршка при носењето одлуки). Системот се користи пред сè за елементарно
собирање и презентирање податоци.
2. Геологија
Геолошките карти претставуваат важна група податоци при подготвувањето на педолошките
и останатите релевантни податоци за ANC. Првите геолошки карти за БиХ беа изготвени од
австрискиот геолог Кацер на почетокот на XX век со размер од 1:200.000.
РС е покриена со карти со размер од 1:100.000 (целата територија) заедно со релевантни книги со
објаснувања. Важно е да се спомне дека премерот бил извршен со размер 1:25.000 (постоечките
оригинали) но отпечатен во размер 1:100.000. Картите беа користени за изготвување педолошки
карти со размер 1:50.000. Картите се скенирани, калибрирани, дигитализирани и префрлени во
GIS и ќе му бидат ставени на располагање на ANC проектот. По поплавите во 2014 година, овој
вид карти, комбинирани со DTM и плувиометриските податоци, без искористени за изготвување
на областите под ризик од свлечишта. Изготвени се хидро-геолошки карти со размер 1:200.000
и детален размер во текот на изготвувањето на просторните планови на општинско ниво со
размер 1:50.000, или за специфични проекти со попрецизен размер.
3. Метеорологија
Поранешна Југославија во 1969 година го објави Атласот на
климата за периодот 1930 - 1960 година со сите релевантни
климатски податоци презентирани на картите. Климатските
податоци за периодот 1960 - 1990 година беа дигитализирани
(алфанумерички) за сите метеоролошки станици во БиХ/
РС и беа префрлени во просторни модели од страна на
надлежните институции за метеорологија (на ниво на
ентитети). Покрај тоа, преку проектот што беше поддржан од
FAO „Инвентар на земјишните ресурси во повоениот период
во БиХ“ локалните консултанти ги собраа релевантните
податоци, како што е сумата на температурите над 5 и 10 ºC,
траењето на вегетацискиот период T>5 ºC и T>10 ºC и други
релевантни податоци, што беа вклучени во растер формат.
Врз основа на анализите од GIS, вкупната површина на РС
каде што траењето на вегетацискиот период T>5 ºC е пократко
од 180 дена е распространета на 612.216 ha а земјоделското
земјиште што е опфатено со ANC критериумите изнесува
164.100 ha (приближно 15% од целото земјоделско земјиште).
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Слика B2.2. 8. Мапа 5. Дистрибуција на
земјоделко земјиште во РС со pH < 5
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4. Употреба на земјиштето
Најдоследните податоци за БиХ/РС тековно се изведени преку збирките податоци од Corine
2012 - Покривка на земјиштето и употреба на земјиштето. Податоците од овој вид се во широка
употреба за целите на општото просторно планирање. Како прв чекор, за потребите на ANC
проектот, класите со земјоделско земјиште беа изведени од податоците за покриеност на
земјиштето кои се однесуваат на Република Српска (Ниво 1 – Класа 2 и Ниво 3 – Класа 321)
како што следува:
Tabela B.2.1.b.2 Klase poljoprivrednog zemljišta
ШИФРА

ОПИС

211

Ненаводнувано обработливо земјиште

221

Лозови насади

222

Овошни насади и насади на бобинки

231

Пасишта

242

Хетерогени земјоделски површини

243

Претежно земјоделско земјиште, со значаен удел на природен растителен свет

321

Природни тревници

Во следната фаза сите полигони беа агрегирани како земјоделско земјиште во една функција
со површина од вкупно 1.029.087 ha.

Figure B2.2.9. Map 6. Distribution of agricultural land in RS based on CORINE
classification

Други извори на достапни податоци:
2002 - Карта за ЗП/УЗ (земјишна покривка/употреба на земјиштето) изготвена од FAO проектот
„Инвентар на земјишните ресурси во повоениот период во БиХ“ врз основа на сателитските
снимки и методологијата на FAO .
2009 - Карта за ЗП/УЗ изготвена од ЈУ Земјоделски институт на Република Српска, „Основи
за заштита, користење и уредување на земјоделското земјиште на Република Српска како
компонента на процесот за планирање на користењето на земјиштето“
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Слика Б2.2.10. ЗП/УЗ карта на Република Српска (Основи на РС, 2009 г.)

Слика Б2.2.11. Структура на ЗП/УЗ класите во Република Српска
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Табела Б.2.1.б.3. ЗП/УЗ класи според опфат (во ha и во %)

113

ОБЛАСТИ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА: ПРОЦЕНА И ПРЕПОРАКИ ЗА ПОЛИТИКИ

5. Педолошки податоци
Како што е темелно објаснето во извештајот за ФБиХ, основниот конзистентен извор на
педолошки податоци за РС беше Педолошката карта на СФРЈ со размер 1:50.000. БиХ
беше опфатена со 71 лист (целата земја), додека, пак, на РС и припаѓаа 45 листа. Густината
на профилите изнесуваше приближно 1/100 ha и сите податоци беа вклучени во соодветни
педолошки извештаи. Откако сите педолошки карти беа скенирани и дигитализирани, се јави
проблем со нивното калибрирање бидејќи овие мапи беа изготвени користејќи ја топографската
основа на централниот Париски меридијан. Покрај тоа, беа изготвени педолошки карти во
секторот за шумарство за сите шумски површини во државна сопственост со размер 1:25.000.
Во контекст на изготвениот Инвентар на земјишните ресурси во повоениот период во
БиХ со поддршка од FAO , старата класификација на земјишта беше конвертирана во FAO
класификацијата. На крајот, податоците беа агрегирани за целите на печатењето во размер
1:200.000. По завршувањето на проектот на FAO , за жал, нема тековни активности за мапирање
на почвите во РС.
Земјоделскиот институт на Република Српска е
постојано вклучен во лабораториски анализи на
почвата, пред сè за контрола на плодноста на
земјиштето (приближно 3.000 профили годишно) но,
за жал, сите овие профили не се внесуваат во GIS.
За pH критериумите за потребите на разграничувањето
на ANC , проектниот тим предлага да се искористи
pH картата што е изведена од претходните карти
што ги прикажуваат доминантните вредности на pH
врз основа на SOTER единиците за мапирање. GIS
анализата покажува дека 898.112 ha од вкупната
површина на Република Српска има pH вредност
во водата што е пониска од 5. Користејќи го истиот
пристап, земјоделското земјиште што го исполнува
овој праг покрива површина од 414.696 ha (приближно
40%).

Слика Б2.2.12
Распределба на з
емјоделското земјиште
во РС со pH < 5

6. Административни единици
Со оглед на уставната организација на земјата со
сложени надлежности на различните нивоа на
администрација, сè уште не постои поделба на НТСЕ
(Номенклатурата на територијални статистички
единици) региони во БиХ/РС. БиХ е составена од два
ентитети и Дистриктот Брчко. Во РС има шест града и
58 општини, со забелешка дека само градот Источно
Сараево е составен од неколку општини, па, според
тоа, статистички, има вкупно 63 општини. За РС
треба да се забележи дека постои поделба на помали
единици во административна смисла. За даночните
цели (ниво на поврат на ДДВ) постои поделба на
ниво 4 врз основа на развојот на општините. Мерките
од земјоделската политика (субвенции, концесии,
издавање под наем и промена на користењето на
земјиштето) се поделени меѓу нивото на ентитети и
општинското ниво.
Во смисла на катастарското уредување, општините се
поделени на катастарски општини (што вообичаено
се во истите граници како населеното место) и
катастарски парцели.
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Слика Б2.2.13. Карта 7.
Република Српска –
административни
единици
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Б2.5.Б НЕДОСТАТОЦИ ВО ПОДАТОЦИТЕ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЈА
Врз основа на фактите што се презентирани во ова поглавје, може да се заклучи дека РС
поседува доволно релевантни податоци за основните параметри што му се потребни на
проектот за ANC.
Основните проблеми се поврзани со фактот што сè уште постојат големи групи податоци што
не се дигитализирани. Според тоа, ќе биде потребно да се дигитализираат податоците за
профилите што се извлечени од педолошките карти со размер 1:50.000. Постојат приближно
20.000 профили што треба да се внесат во дигитализираната база на податоци откако ќе бидат
геореференцирани. Покрај тоа, постојат и други податоци од различни недамнешни истражувачки
проекти што би можеле да се искористат од проектот за ANC. Тимот во РС ќе ги вложи сите
можни напори за да ги обезбеди овие податоци. Понатаму, ќе биде неопходно и да се обезбедат
веродостојни хидро-геолошки карти во GIS за помошните анализи за дефинирање на водниот
режим во почвата согласно со потребите на проектот за ANC. Конечно, воспоставувањето
постојана мрежа за следење на почвата ќе ја утврди основата за натамошните подобрувања и
ажурирања.
Во смисла на пропустите во климатските податоци, недостигаат податоци за определени
(пократки) период и, оттаму, треба да се изврши апроксимација. На пример, индексот на
аридност никогаш не бил пресметан и ќе треба да се пресметува ретроактивно врз основа на
достапните податоци во согласност со потребите на проектот за ANC.
Основните податоци за земјоделското производство, како и регистарот на земјоделски поседи
се засноваат врз алфанумерички податоци (стариот катастар, итн.), и, според тоа, утврдувањето
на LPIS моделот ќе биде важно за сите натамошни акции што се потребни за овозможување
одржливи и сигурни политики за земјиштето во врска со руралниот развој. Конечно, како
што веќе беше спомнато, НТСЕ класификацијата сè уште не е усвоена (поради политичките
прашања во земјата) и, оттаму, ќе бидат извршени анализи на општинско ниво.

Б2.6.Б ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРЕНО УПРАВУВАЊЕ СО
ПОДАТОЦИТЕ ВО КОНТЕКСТ НА ОБЛАСТИТЕ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА
Ресурсите за управување со податоците бараат локална, регионална и меѓународна соработка
преку развој и спроведување заеднички проекти, што ќе ги соберат на едно место и ќе ги решат
прашањата во врска со управувањето со податоците.
Сите земји треба да ги вклучат
сите научни, технички и човечки ресурси за зајакнување на институциите што се одговорни за
управување со податоците.
Капитални вложувања во истражување (мултидисциплинарно и со вклучување повеќе
институции) во врска со управувањето со податоци и примена на модерни методи и техники
за процена на ризикот се неопходни за подобрување на управувањето со податоците. Треба
да им се даде приоритет на научните истражувања што се поврзани со зачувување на
почвата од какви било видови деградација, ублажување на климатските промени и развој на
информациски систем во областа на заштитата на земјиштето. Улогата на владата е суштинска,
преку формалниот систем за образование и подобрената ефикасност и примена на резултатите
од научните истражувања.

Б2.7.Б АНАЛИЗИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ПОДАТОЦИТЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРА
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ВО ОДНОС НА ANC
Институциите во Република Српска што се задолжени за управување со податоците во врска
со ANC се пред сè под надлежноста или се основани од Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство (вклучувајќи ги Институтот за хидро-метеорологија, Земјоделскиот
институт, Јавното претпријатие за управување со води, Јавното претпријатие за шумарство,
итн.). Министерството, исто така, претставува фокусна точка на UNCCD (Конвенцијата на ОН за
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борба против дезертификацијата) за БиХ. Други важни институции се Земјоделскиот факултет
и Шумарскиот факултет, што може да помогнат во собирањето податоци што се релевантни
за проектот за ANC. Катастарските органи во РС се во завршната фаза на дигитализирање на
постоечките катастарски карти (сите карти се скенирани и геореференцирани за потребите
на пописот). Покрај тоа, Институтот за хидро-метеорологија работи на дигитализацијата на
историските податоци за температурата и врнежите.
Институционалната рамка во однос на проектот за ANC е тесно поврзана со управувањето
со општите просторни (земјишни) податоци што е недоволно развиено во РС, иако е законски
утврдено. За жал, управувањето со просторните податоци што се заснова врз веродостојни и
релевантни факти од GIS сè уште не е релевантно во контекстот на носење на одлуките.

Б2.8.Б ПРОЦЕНИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРЕПОРАКИ
ЗА ПОЛИТИКИТЕ ШТО СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА КАРАКТЕРИЗИРАЊЕТО
И МАПИРАЊЕТО НА ОБЛАСТИТЕ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА,
ВКЛУЧУВАЈЌИ СОЦИО-ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ
Во однос на карактеризирањето и мапирањето на областите со природни ограничувања,
може да се заклучи дека Република Српска има соодветно квалификувани институции, во
административна смисла, за решавање на ова прашање.
Важноста на карактеризирањето на ANC е соодветно препознаена како потреба и приоритет
во РС и една од политичките цели што беа усвоени од Парламентот на земјата во тековниот
Стратешки план за развој на земјоделството и рурален развој во периодот 2016-2020 г. Овој план
предвидува идентификација и мапирање на ANC. Ова е од клучна важност за законодавството
на РС и ќе биде потребно да се усвојат политики и определени правила што формално ќе ги
утврдат критериумите (по можност еднакви или во голема мера компатибилни со оние што се
применуваат во ЕУ) за разграничување на областите со природни ограничувања. Конечната
цел ќе биде да се воведат различни плаќања и други мерки за посебна поддршка за овие
области.
Еден основен проблем што може да се нагласи е фактот што сите институции не поседуваат
доволно кадар и опрема за GIS анализи иако голем дел од податоците се во различни формати.
Но, овие институции немаа официјални протоколи за размена на податоци и често работат
како изолирани „острови“. За да се забрза процесот за размена на податоци ќе биде потребна
политичка поддршка за успешно исполнување на целите на проектот за ANC.
Законите и правилниците што го утврдуваат воспоставувањето база на податоци за
земјоделството, шумарството и водостопанството се во надлежност на Министерството
за земјоделство, шумарство и водостопанство, но системот сè уште не е воспоставен и
оперативен. Протоколите за размена на WEB GIS податоци, врз основа на службени спогодби
(т.е. податочни модели) може да се дефинираат како „лајтмотив“. Тековно, основната цел што
може да се постигне е да се зајакне соработката меѓу сите институции и експерти од значење
за управување со податоците од GIS и останатите податоци. Во случај ако податоците за ANC
станат задолжителни во шемата за LPIS плаќања, најголемиот дел од недостатоците во однос
на податоците и институционалните јазови би можеле да се надминат.
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ПОГЛАВЈЕ Б3
СТАТУС НА ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА
ПОЧВАТА, КЛИМАТСКИТЕ ИНФОРМАЦИИ
И ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА ДИГИТАЛНОТО
МАПИРАЊЕ ВО КОСОВО*
Силе Тахирсилај1, Африм Шарку2 и Идриз Шала3

Б3.1. ВОВЕД
Косово* има површина од 10.908 км2 и се наоѓа во Југоисточна Европа, граничи со Албанија на
југозапад, Црна Гора на северозапад, Србија на североисток и Македонија на југ.
Територијата е сместена меѓу географските должини 41° 51’ и 43° 16’ и географските ширини
19° 59’ и 21° 47’. Територијата на Косово* се карактеризира со различни надморски височини.
Најниската точка е во долината на реката Бел Дрим, на границата со Албанија, што е на само
270 m надморска височина (m Н.В.), додека, пак, највисоката точка е во западниот дел на
Косово*, на планината Ѓеравица, со надморска височина од 2.565 m. Од хидролошки аспект,
Косово* е поделено на четири речни басени на Бел Дрим, Ибар, Биначка Морава и Лепенец.
Овие реки се влеваат во три мориња: Црно Море, Јадранско Море и Егејско Море.
Климата во најголем дел е континентална, што резултира со топли лета и ладни зими, со
медитеранско и континентално влијание (просечната температура во земјата се движи во
опсегот меѓу +30°C на лето и -10°C во зима). Меѓутоа, поради нерамномерната елевација во
некои делови, постојат варијации во температурите и во распределбата на врнежите.
Во согласност со статистичкиот годишник за 2015 година, вкупниот број на жители на Косово*
во 2013 година бил 1.820.631 (31 декември 2013 г.) со просечна густина на населението од 167
жители на km².
Стратешката географска положба на Косово* и разновидноста на природните карактеристики,
како што се геолошкиот состав, пределите, климата, хидрологијата, видовите на растителниот
свет и на почвите, обезбедуваат добра основа за економски развој.
Земјоделството е основната економска активност во земјата, со голема аграрна густина.
Резултатите од Пописот на земјоделството во 2014 година откриваат дека вкупната површина
на земјиштето што се користи за земјоделско производство изнесувала 413.635 хектари.
Ова претставува 41,8% од вкупната површина на Косово*. Од друга страна, пак, просечната
површина на земјоделските поседи е 3,2 ha.

1
1
1

Факултет за земјоделство и ветеринарна медицина, Универзитет во Приштина
IRUSP ЕУ Проект, Приштина
Агенција за статистика на Косово*, Приштина

* Ова означување не е во спротивност со ставот во врска со статусот и е во согласност со UNSC 1244 и Советодавното мислење на ICJ за Декларацијата
за независност на Косово. Во натамошниот текст наведено како „Косово*“.
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Б3.2 СТАТУС НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПОЧВАТА
Историски опис на истражувањата на почвите
Разновидноста на почвите во Косово* е одраз на разновидните предели, геолошкиот состав,
климата, хидрографската распределба, растителниот свет и човековите постапки низ
историските времиња. Во смисла на квалитетот на почвата, најголемиот дел од територијата
(56%) е покриен со почва со лош квалитет; дополнителни 29% се класифицирани како почви со
просечна вредност и само од 15% од почвите во земјата се оценети како добри.
Првите истражувања на почвите започнаа во поранешна Југославија во текот на педесеттите
години и резултираа со изготвување неколку педолошки карти на Косово* со размер 1: 50.000.
Врз основа на овие карти и определени дополнителни истражувања, во 1974 година беше
изготвен Педолошки атлас на Косово*, уреден од Институтот „Јарослав Черни“ од Белград,
што вклучуваше 101 систематизирани единици за мапирање.
Освен описот на типовите почви, атласот содржи три основни педолошки податоци за секој од
овие типови почви, како што се:
•
•
•

текстура на почвата,
длабочина на почвата,
дренираност.

Сите останати научни истражувања на почвата во Косово* биле систематски засновани врз
овој атлас, што е показател за неговата голема важност за документирањето на земјишните
ресурси на земјата.
Пред војната во Косово* во 1999 година, овој атлас се користеше како основен извор за Системот
за класификација на соодветноста на земјоделското земјиште, каде што земјоделското
земјиште беше поделено во 8 класи. Овој систем беше основата за системот за оданочување
на земјиштето во земјоделството и истовремено служеше како извор за утврдување на
користењето на земјиштето.
По војната во Косово*, ИПА програмата на Европската унија за Косово* го спроведе проектот
бр. 2010/230-489 со наслов „Дополнителна поддршка за користење на земјиштето“. Во соработка
со персоналот на Министерството за земјоделство, шумарство и рурален развој (МЗШРР), овој
проект изготви нова Класификација на соодветноста на земјоделското земјиште, што сè уште
се засноваше врз основните податоци што произлегуваат од претходниот педолошки атлас со
101 единици за систематско мапирање на почвите, но обезбеди ажурирани податоци во однос
на текстурата, длабочината и дренираноста на почвата.
Врз основа на оваа методологија, Владата на Косово*, во согласност со Административната
одредба бр. 02/2012, ја изготви и одобри новата Класификација на соодветноста на земјоделското
земјиште.
Сите педолошки податоци што се достапни во дигитален геореференциран формат или
на хартија ќе бидат искористени од страна на проектот за ANC ; меѓутоа, овие податоци се
ограничени и не се доволни за успешно довршување на разграничувањето на ANC во Косово*.
Карти во дигитален формат
Педолошка карта
Во отсуство на други адекватни извори на педолошки податоци, педолошкиот атлас на Косово*
IDWR 1974 сè уште служи како основен извор на педолошки информации и прашања поврзани со
земјиштето во Косово*. Како таков, атласот беше дигитализиран по војната и беше искористен
* Ова означување не е во спротивност со ставот во врска со статусот и е во согласност со UNSC 1244 и Советодавното мислење на ICJ за Декларацијата
за независност на Косово.
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за изготвување дигитални карти на Косово* задржувајќи ги изворните називи и граници од
атласот.
Копии од атласот во дигитален формат може да се најдат во базата на податоци на
Апликацијата за просторно планирање за Косово* (SPAK систем), изготвена од страна на
проектот: „Спроведување и извршување на руралното просторно планирање во Косово*“
(EuropeAid/133847/C/SER/XK), управуван од Министерството за животна средина и просторно
планирање.
Други карти поврзани со почвите во дигитален формат:
Елевациски карти
Карти за ризикот од ерозија на почвата
Карта за еколошката чувствителност на почвата
Карта за интегрирана соодветност на земјиштето
Карта на Класификација на соодветноста на земјоделското земјиште
План за интензитет на користење на земјиштето
Карта за ризикот од поплави, итн.
Сите овие карти се изготвени користејќи ја горенаведената педолошка карта од 1974 година
како основен ресурс.

Слика Б3.1. Педолошка карта на Косово* со размер 1:50.000

Податоци во дигитален формат
Во 2014 година во Косово* беше спроведен Попис на земјоделството. Врз основа на резултатите
од пописот, Статистичката агенција на Косово* изготви детален извештај што обезбедува
податоци за земјишните ресурси во дигитален формат. Овој извештај може да се преземе на
следниов линк: http://ask.rks-gov.net/publikimet/cat_view/9-bujqesia
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Педолошки податоци што се потребни за разграничувањето на ANC
*Во онаа мера во којашто се достапни, овие податоци ќе се користат од проектот за ANC.
Класификација според дренираност (слаба дренираност или многу слаба дренираност)
Класификацијата на дренираноста на почвата е опишана за првпат во педолошкиот атлас на
Косово* IDWR 1974. Врз основа на овој атлас, класите според дренираноста се поделени во 4
групи:
d_1
слаба
d_2
просечна
d_3
добра
d_4
многу добра
Длабочина на почвата (ако е помала или еднаква на 30 cm)
Класификацијата на длабочината на почвата е опишана и во педолошкиот атлас на Косово*
IDWR 1974. Длабочината на почвата се мери во отворени профили и е поделена во 4 групи:
D_1
D_2
D_3
D_4

Многу плитка (<25 cm)
Плитка (25-50 cm)
Просечно длабока (50-80 cm)
Длабока (>80cm)

Текстура на почвата
Педолошкиот атлас на Косово* IDWR 1974 ги групира почвите во пет класи, врз основа на
процентуалното учество на песок, мил и глина:
S
P
Pi
i
G

чакал,
песок
песоклива иловица
иловица
глина

Утврдувањето на текстурата на почвата беше извршено користејќи го меѓународниот пипет
„Б“ метод (ISO 11277:2009). Освен овој метод, определен број лаборатории за испитување на
почвата во Косово* го користат Стандардниот метод за тестирање за анализа на големината
на честичките во почвите “ASTM D 422” (http://www.astm.org/Standards/D422). Барањата на
проектот за ANC во однос на податоците за текстурата на почвата се поврзани со песокливите
или глинестите почви и, според тоа, ќе бидат потребни дополнителни поделби и елаборати за
идентификација на нивната распределба во земјоделското земјиште и природните пасишта.
Каменливост на површината
За ова барање на проектот за ANC во врска со текстурата на почвата се достапни ограничени
податоци и ќе бидат потребни дополнителни истражувања за нивното разграничување.
Органска материја во почвата (ако е поголема или еднаква на 30%)
Овој ANC показател за почвата е поврзан со органските почви или хистосоли, но нивната
распространетост во Косово* е многу ограничена или непостоечка.
Салинитет (ако е поголем или еднаков на 4 dS/m) и Содржина на изменлив натриум (ако е
поголема или еднаква на 6 ESP)
Како салинитетот, така и алкалноста се многу ограничени или непостоечки во Косово*.
Киселост (ако pH во вода е помал или еднаков на 5)
Аналитичките податоци за киселоста на почвата се ограничени . Прелиминарните информации
ќе бидат извлечени од педолошката карта од 1974 година од „дистричните“ подгрупи, но потребно
е да се земат дополнителни мостри од почвата и треба да се извршат нови лабораториски
анализи на овие мостри од почвата.
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Како што веќе беше наведено, единствениот извор на педолошки податоци во Косово* е
педолошката карта што е изработена во 1974 година во времето на поранешна Југославија.
Треба да се спомне, сепак, дека ANC тимот од Косово* нема пристап до овие податоци.
Единствената достапна информација е графичка датотека на педолошката карта без какви
било други информации (т.е., описи на профилите или лабораториски аналитички податоци).
Дополнително, постојат определени други податоци за почвите изработени од различни
меѓународни проекти што ќе бидат собрани и потврдени. Меѓутоа, тие опфаќаат посебни
области, како што се лозови насади и овоштарници, а не целото земјоделско земјиште или
природните пасишта што се предмет на истражување на проектот за ANC.

Б3.3 СТАТУС НА КЛИМАТСКИТЕ ПОДАТОЦИ
Проектот за ANC е многу амбициозен во однос на климатските податоци. Според тоа, за да може
да се одговори на овие барања, ќе бидат собрани сите податоци што се достапни во Косово*,
по можност за најдолгиот можен период. Меѓутоа, врз основа на собраната документација од
метеоролошките набљудувања, климатските и метеоролошките мерења во Република Косово*,
очигледно е дека постои неусогласеност меѓу дневните, месечните и годишните мерења. Ова
е поврзано со серијата мерења како и со лошото евидентирање на квалитативни податоци
во врска со овие мерења. Меѓутоа, без оглед на оваа ситуација, ќе се вложат сите можни
напори да се соберат најмалку податоците за месечните просечни врнежи и температурата
за периодот од 1961 до 1991 г. Всушност, оваа климатолошка база на податоци ќе го покрива
стандардниот период за низа други земји што се вклучени во проектот за ANC.
Општи карактеристики на климата во Косово*
Република Косово* ја карактеризираат два типа клима:
• Медитеранска клима што ја опфаќа долната област на вододелницата на реката Бел
Дрим и
• Европска континентална клима.
Врз основа на климатските податоци што датираат уште од 1922 година, треба да се забележи
дека територијата на Република Косово* има уште неколку микроклиматски региони со
специфични карактеристики. Тие се наоѓаат, пред сè, во затворени долини со ограничен опфат
што трпат влијанија првенствено од поморската медитеранска клима.
Мрежа на метеоролошки станици
Врз основа на историските податоци, првата метеоролошка станица во Косово* била
воспоставена во близина на границата со Албанија во селото Врбница во 1922 година. Покрај
климатолошките мерења, во реката Бел Дрим бил поставен и хидрометар. Подоцна, во 1925
година, повеќе метеоролошки, климатолошки и агро-метеоролошки станици биле отворени низ
целата територија.
Овој мрежен систем работел до Втората светска војна со 28 станици и три главни метеоролошки
станици, при што секоја од нив во просек покривала околу 360 km2. Интензитетот на
метеоролошките станици се зголемил значително по Втората светска војна со 126 станици и
покриеност од приближно 87 km2 по станица што е многу добра од климатолошка гледна точка.
Површината што е покриена со климатолошки мерења за различните речни басени во Косово*
е како што следува:
•
•
•
•

Басен на Бел Дрим и Плава: 1 мерна станица на 71 km2,
Басен на Ибар и Ситница: 1 мерна станица на 96 km2,
Басен на Биначка Морава: 1 мерна станица на 78 km2,
Басенот на Лепенец: 1 мерна станица на 39 km2.

По последната војна во Косово*, особено во периодот од 1989 до 2000 година, имаше целосен
прекин на хидро-метеоролошките активности на национално ниво. Ситуацијата се подобри во
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Слика Б3.2 Речни басени во Косово*

определена мера по 2000 година поради поддршката од меѓународните проекти и проектите што
се финансираат од ЕУ. Беа инсталирани нови станици на истите локации каде што беа сместени
претходните станици од 1922 година наваму. Ова го осигури континуитетот во собирањето
податоци и уште еднаш го потврди фактот дека овие станици првично биле поставени на
совршени позиции за вршење метеоролошки, климатолошки и агро-метеоролошки мерења.
Распределбата на станиците за мерење на врнежите во речните басени во Косово* е извршена
во согласност со елевациските зони и се чини дека има добра покриеност со инсталацијата на
новите станици.
Најголемиот број станици се на надморска височина од 650 метри (66% од вкупниот број
станици), додека, пак, во териториите над 1000 метри има само 12 станици. Изготвувањето и
собирањето на метеоролошките податоци се врши од една синоптичка станица во Приштина и
три геофизички станици во Пеќ, а постојат и осум обични метеоролошки станици во: Бањска,
Драгаш, Ѓаковица, Подујево, Сува Река, Урошевац, Митровица, Истог и уште неколку станици
за мерење на врнежите.
Обработени метеоролошки елементи
Периодот од 1948 до 1978 година се смета за плоден во однос на собирањето на климатски
податоци што произлегуваат од сите метеоролошки станици што се распространети низ целата
територија. Во периодот од 1978 до 2000 година (овој период ја вклучува и последната војна во
Косово*), собирањето на климатските податоци запрело во целост. Од 2001 година до денес
ситуацијата е подобрена и базата на податоци на ХМИК (Хидрометеоролошки институт на
Косово*) вклучува низа метеоролошки и климатолошки мерења за станици што се рангирани
како први, втори, итн. Сепак, како што беше претходно наведено, основниот период на
водење евиденција за потребите на разграничувањето на ANC во Косово* ќе биде периодот
1961-1991 г. Се очекува, сепак, дека Косово* во рамките на својата територија нема области
што се квалификуваат како ANC врз основа на индексот на аридност, туку најверојатно
се квалификуваат областите со пократок вегетациски период што се наоѓаат на поголема
надморска височина.
Треба да се забележи дека во неколку станици, како оние во Приштина, Пеќ и Призрен, од
1925 година наваму мерењата на температурата на почвата се вршат на различни длабочини
(2,5, 10, 20, 50 cm до 1 метар).
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Слика Б3.3 Метеоролошки станици

Слика Б3.4 Средна годишна температура на воздухот

Слика Б3.5 Просечна распределба на врнежите во Косово*

Слика Б3.6 Национална хидрометарска мрежа
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Слика Б3.7 Хидрометеоролошка станица со GPRS

Б3.4. СТАТУС НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОГРАФСКИОТ ИНФОРМАЦИСКИ
СИСТЕМ (GIS)
Територијата на Косово* е опфатена со детални геореференцирани точки на растојание од 10
метри. Постоечката база на податоци ги содржи следниве релевантни атрибутни точки што
се потребни за изготвување на Дигитален
модел на теренот (DTM) што е неопходен за
разграничувањето на ANC :
- Y координати
- X координати
- H ниво
DTM на Косово* (Слика B3.8) вклучува и
Формат на податоци: txt датотека; Резолуција:
10 m, Опфат: целата територија на земјата,
Координатен систем: Kosovaref01 и UTM WGS
84 Тип на датотека: XYZ датотека Датум: 2004.
Ова е добра појдовна точка за разграничување
на ANC во однос на релјефните барања или
областите со нагиб што е поголем од 15%.
Сопственик на овие податоци е Катастарската
агенција на Косово*.

Слика Б3.8. Дигитална елевациска карта на Косово*
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Административни поделби во Косово*
Номенклатурата на територијалните единици за статистички потреби (НТЕС) е географска
номенклатура што ја дели територијата на Европската унија на региони од три различни нивоа
(НТЕС 1, 2 и 3, соодветно), од поголеми кон помали територијални единици. НТЕС се заснова
врз Регулативата 1059/2003 за утврдувањето на заедничка класификација на територијалните
единици за статистички потреби, донесена во 2003 година и изменета во следните години за
проширување на НТЕС системот во новите земји-членки. Кога некоја нова земја ќе и се приклучи
на ЕУ, нејзината територија се организира во статистички региони што соодветствуваат на НТЕС.
Основната цел зад поделбата на земјата на НТЕС е да се воспостави заедничка статистичка
класификација на територијални единици со цел да се овозможи собирањето, создавањето
збирки и дисеминацијата на усогласени регионални
статистички податоци во Заедницата.
Во согласност со важечкото законодавство
во Косово*, не постои НТЕС административна
поделба. Законот за територијална организација
на Косово* влезе во сила на 20 февруари 2008
година и Собранието на Косово* го донесе законот
бр. 03/L-041 за административните општински
граници, објавен во Службен весник на Косово*,
Приштина, Година III, бр. 26, од 02 јуни 2008
година. Во согласност со овој закон територијата
на Косово* е поделена на 38 општини и 1.469
населени места (Слика 9). GIS податоците за
целата територијална и административна поделба
во Косово* се достапни во форматот на ESRI
датотека и ќе бидат искористени од проектот за
ANC.

Слика B3.9. Мапа на Косово* – Општини

Бидејќи регионалната поделба на Косово* сè уште
не е предвидена во националното законодавство,
утврдувањето на неговите региони во согласност
со НТЕС класификацијата ќе се изврши во

согласност со критериумите што се утврдени во Регулативата (ЕЗ) бр. 1059/2003 на Европскиот
парламент и Советот од 26 мај 2003 година. Во моментов, територијата на Косово* е поделена
како што е прикажано на Слика Б3.10.

Слика Б3.10. Територијална организација во Косово*
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Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) има определени
податоци во врска со користењето на земјиштето што беа креирани во текот на изготвувањето на
општинските развојни планови. Но, овие податоци се во различни GIS формати и методологиите
што се користени за нивното креирање не се во целост усогласени со меѓународните стандарди.
Сепак, овие податоци се фрагментарни и не се достапни за целата територија на Косово*. Тимот
на проектот за ANC од Косово* ќе ги вложи сите можни напори да ги набави овие податоци за
потребите на проектот.
Министерството за земјоделство, шумарство и рурален развој (МЗШРР) има развиено систем
за парцели што се наредува Систем за идентификација на земјишните парцели (LPIS). LPIS
е еден од елементите на Системот за интегрирано управување и контрола и претставува
клучна алатка за контрола врз земјоделските субвенции што се обезбедуваат во рамките
на Заедничката земјоделска политика. Покрај тоа, LPIS е систем што ги идентификува
земјоделските парцели што се тековно обработливи. LPIS се заснова врз GIS апликација со
веб пристап преку интернет. Тој содржи ортофотографии од целата територија на Косово* и ќе
биде од суштинско значење, ако не комплементарен, за развојот на веб GIS систем за ANC.
Бидејќи во LPIS може едноставно да се додаваат дополнителни слоеви, ова овозможува
дигитализација на земјоделските парцели и назначување на атрибути за секој земјоделец.
Ова овозможува електронска апликација за директни плаќања за секоја област и, според тоа,
креирање гео база на податоци за сите обработливи земјоделски парцели во Косово*. Поради
овие причини тимот на проектот за ANC од Косово* предлага LPIS системот да се поврзе со
претстојниот ANC систем со цел да се олеснат финансиската поддршка и субвенциите за
земјоделците што се наоѓаат во ANC областите. Во 2012 година беше создадена нова ГЕОБАЗА
од податоци што покажуваат карта за соодветноста на земјоделското земјиште, детален
урбанистички план со сите ограничувања, детален урбанистички план со класифицирани
ограничувања, оптимизиран план за користење на земјиштето и рурален акциски план за
заштита на животната средина. Во определени случаи постојат и просторни податоци што
покажуваат специфични типови на користење на земјиштето, како што се лозовите насади и
шумите.
Последниот Попис на земјоделството во Косово* беше спроведен во 2014 година и дел од
неговите наоди се прикажани во Табела 1. Земјоделските поседи во Косово* (семејни земјоделски
поседи и правни субјекти со земјоделска дејност) поседуваат 310 691 хектари земја. Во просек,
една поединечна фарма поседува 2,4 хектари земја, покрај тоа има 3904 земјоделци (3% од
вкупниот број) што користат 6.311 ha земјоделско земјиште под закуп. Земањето земјиште под
наем од другите земјоделци е многу почесто од земањето на земјиштето под закуп. Речиси
15,8% од земјоделските поседи издаваат под наем околу 60.032 ha.
За целите на проектот за ANC , вкупната користена земјоделска површина (КЗП) од 413.635,16 ha
ќе биде предмет на проучување и мапирање, бидејќи оваа површина ги вклучува и површините
што се покриени со природни пасишта, како што се дефинирани согласно методологијата и
картографијата од CORINE 2012.
Во структурата на земјиштето што се користи од земјоделските поседи, најголем удел (80,8%)
има таканаречената користена земјоделска површина (КЗП) што се карактеризира со
производна земјоделска дејност што завршува со приноси и жетви.
Табела Б3.1. Земјоделски поседи според сопственоста на земјиштето, Косово*, 2014
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Слика Б3.11. Структура на земјиштето на земјоделските поседи, Косово*, 2014
Табела Б3.2. Вкупна искористеност на земјиштето и искористеност на земјиштето на земјоделските поседи, Косово*, 2014

Просечната големина на земјоделските поседи во Косово* и 3,2 ha користена земјоделска
површина, но најчести се земјоделските поседи со големина од 2-5 ha (23,3%).

Слика Б3.12. Структура на користената земјоделска површина (КЗП) на
земјоделските поседи, Косово*, 2014
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Во рамките на користената земјоделска површина, најголемата површина зафаќаат постојаните
тревници (54,3%), следени од обработливото земјиште (43,6%), трајните култури (1,9%) и
домашни градини (0,3%).
Информации за земјишната покривка во Косово*
Податоците за земјишната покривка во Косово* се извлечени од базата на податоци на CORINE
2012, што претставуваше основа за создавањето на класите на земјишни покривки од Corine
(CLC2012, Слика Б3.13). Основната цел на CLC е да обезбеди инвентар на земјишната површина
за целите на управувањето со животната средина и руралниот развој. Треба да се забележи
дека CLC2012 е дизајниран со посебни функции за земјите од Западен Балкан со помош на
меѓународни и локални експерти, вклучувајќи и експерти од Косово*. Основната задача на CLC
2012 беше да ги спореди и идентификува промените во земјишната покривка во периодот меѓу
CORINE 2006 и 2012 г.

Слика Б3.13. CORINE Земјишна покривка 2012

Од вкупно 44 класи од CORINE2012, во Косово* се идентификувани 28. Тие се групирани во
четири основни класи. На најголемата површина преовладуваат шумите и полуприродните
области (околу 57%), земјоделски земјишта (околу 40%), додека, пак, вештачките површини
покриваат 3,0% од вкупната територија, а остатокот (околу 0,3%) се квалификувани како
водни површини и влажни области.
Дополнителните податоци што би можеле да се искористат од проектот за ANC вклучуваат
сателитски слики од 2012 година, ортофотографии од 2004, 2008 и 2012 година и различни
топографски карти. Најчесто користените софтверски апликации се InterChange 3.1, InterCheck,
ArcGIS, и MapInfo. Како што беше претходно наведено, сопственикот на овие дигитални
податоци е Министерството за животна средина и просторно планирање/Агенција за заштита на
животната средина на Косово*. Ќе биде потребна помош за да се добие пристап до податоците
за успешно завршување на проектот за ANC.
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Б3.5 ПРОПУСТИ ВО ПОДАТОЦИТЕ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЈА
Педолошки податоци
Пропусти
•
•

•
•

Постоечките педолошки податоци што се вклучени во Педолошкиот атлас на поранешна
Југославија се многу стари и се засноваат врз анализи на почвите што се вршени во текот
на 1950-тите, 1960-тите и 1970-тите години.
Систематското истражување на почвите е извршено врз основа на методологија што не е во
согласност со постоечките системи за класификација на почвите и не е целосно соодветно
за да ги исполни барањата на проектот за ANC во однос на карактеристиките на почвата.
Од времето кога беше спроведено истражувањето до денешен ден поминаа повеќе од 60
години и оттогаш се промениле намените на земјиштето што влијаело врз својствата на
почвата.
Бројот на репрезентативните профили во времето на истражувањето изнесувал 1 на 200
ha. Овој број е премногу мал за да ги задоволи барањата на проектот за ANC.
Покрај сите спомнати недостатоци, за жал тимот на проектот за ANC во Косово нема
пристап до информации за почвата, вклучително од Педолошкиот атлас на поранешна
Југославија.

Предложени решенија
Информациите за почвите што се чуваат во архивите на српските институции треба да се
побараат од српските органи. Меѓутоа, дури и ако се случи ова, тоа би било само делумно
решение за проблемот бидејќи голем дел од овие информации се застарени, како што веќе
беше нагласено во овој извештај. Оттаму, тимот на ANC проектот во Косово* предлага да се
спроведе ново истражување на почвите во Косово*. Поединостите на ова истражување, како
што се обемот, бројот на профили што треба да се земат како мостри, лабораториските анализи,
GIS обработката и развојот на GIS Информациски систем за почвите во Косово* ќе зависат од
достапните средства. Во спротивно, спроведувањето на проектот за ANC во Косово* би било
доведено во голема опасност.
Климатски податоци
Пропусти
Климатските податоци во Косово* се недоволни и со недостатоци. Во текот на последната
војна во Косово*, сите станици и институции беа целосно уништени и податоците беа загубени.
Во периодот од 1998 до 2000 година не беше спроведена ниту една единствена метеоролошка
активност. Ситуацијата се подобри во определена мера по 2001 година со инсталирањето
на три станици во Приштина, Пеќ и Урошевац и во 2004 година во Подујево и Митровица
за климатолошки мерења. Во 2001 година беа инсталирани 11 нови станици за мерење на
квалитетот на воздухот, како и 36 хидрометарски мерни станици и 38 станици за мерење на
врнежите. Сепак, проблемите со вандализмот често создаваа прекини во собирањето податоци.
Како заклучок, Косово* има 17 метеоролошки станици, заедно со станиците за квалитет на
воздухот што мерат метеоролошки елементи на секои 30 минути. Капацитетите се сместени
во Институтот за хидрометеорологија (ИХМК). Но, овие податоци не се бесплатни. Сепак, овие
податоци не се соодветни за барањата на проектот за ANC , што има потреби од 30 годишен
период за обработка на податоците. Во таа смисла, единствениот извор е периодот 1961-1991 г.
Институциите во Косово* немаат пристап до овие податоци и тие би требало да бидат достапни
во Хидро-метеоролошкиот институт на Србија во Белград.
Предложени решенија
Климатските податоци треба да се побараат од Хидро-метеоролошкиот институт на Србија во
Белград.
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GIS податоци
Потребна е тесна соработка меѓу Министерството за земјоделство, шумарство и рурален
развој и Министерството за животна средина за забрзување на издавањето и размената на
информациите за земјишната покривка од 2012 година во вистинскиот формат што се бара
од проектот за ANC. Карта за користењето на земјиштето во Косово* не постои во ова време
и, според тоа, CORINE2012 останува единствениот веродостоен извор што соодветно ги
исполнува барањата на проектот за ANC за податоци за земјишната покривка.

Б3.6. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРЕНО УПРАВУВАЊЕ СО
ПОДАТОЦИТЕ ВО КОНТЕКСТ НА ОБЛАСТИТЕ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА
Педолошки податоци
Посебно се нагласува дека МЗШРР треба итно да ја започне подготвителната фаза за изготвување
на новата педолошка карта на Косово* врз основа на модерните системи за класификација на
почвите и методологиите на ЕУ. Доколку не се достапни меѓународни финансиски средства
(веројатноста за ова е многу мала), МЗШРР треба да размисли за распределување сопствени
соодветни средства за оваа активност што дефинитивно ќе го постави Косово* на исто ниво и
стандарди како останатите соседни земји и земјите-членки на ЕУ.
Климатски податоци
Треба да се вложат сите можни напори за да се зголеми бројот на метеоролошките станици во
цело Косово* и да се осигури нивното непрекинато работење во согласност со меѓународните
стандарди што се утврдени од СМО.
GIS податоци
Има обемни GIS податоци што треба да му се обезбедат на проектот за ANC , но пристапот
до овие податоци е проблематичен. На пример, податоците од Катастарската агенција на
Косово* не се бесплатни и, според тоа, МЗШРР треба да потпише меморандум за разбирање
со Агенцијата за да се овозможи размена на податоци за потребите на проектот за ANC :

Б3.7. АНАЛИЗИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ПОДАТОЦИТЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРА
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ВО ОДНОС НА ANC
Педолошки прашања
МЗШРР во својата организациска структура има Сектор за земјиште. Меѓутоа, земајќи го предвид
обемот на работата и проблемите со коишто се соочува Косово, како, на пр.: пренамената на
земјоделското земјиште, фрагментацијата на парцелите, недостигот на знаење за правилно
управување со земјиштето, недостиг на знаење за оптимално искористување на земјиштето,
недостигот на соодветни планови за експлоатација на земјиштето, итн., овој сектор заостанува
во исполнувањето на своите задачи. Според тоа, Министерството треба да го зајакне овој
сектор во однос на човечките ресурси (зголемување на бројот на вработени и експертите
за прашања поврзани со земјиштето), како и во однос на зајакнувањето на капацитетите на
постоечкиот персонал.
Во смисла на дефинирањето на ANC , Министерството и локалните власти треба да обезбедат
поддршка но и самите да се запознаат со методологијата за ANC бидејќи, доколку проектот
стане реалност во претстојните години, токму персоналот на Министерството ќе ги спроведува
резултатите од ANC во однос на политиките за рурален развој, како и програмите, грантовите
и субвенциите за ANC земјоделците.
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Климатски прашања
Институциите што се задолжени за метеоролошките работи во Косово* ги вклучуваат
Министерството за животна средина и просторно планирање и неговите структури (Агенцијата
за заштита на животната средина), Институтот за земјоделство во Пеќ, Министерството за
здравство на Косово* (Националниот институт за јавно здравје) и Статистичката институција на
Косово*. Националните капацитети се слаби и постои потреба да се побара поголем ангажман
во рамките на нивните надлежности и соодветна координација на работата на национално
ниво со посебен фокус на прашањата што се разгледуваат од проектот за ANC.
GIS податоци
Неколку збирки податоци се достапни во GIS формат и ќе бидат искористени соодветно во
проектот. Треба да се забележи дека во земјата постојат обучени експерти што се запознаени
со GIS софтверот и, оттаму, нема да се наиде на никакви поголеми пречки. Основниот проблем
останува бесплатниот пристап до податоците и размената на податоците што се чуваат од
различни институции, како јавни, така и приватни.

Б3.8. ПРОЦЕНИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРЕПОРАКИ ЗА
ПОЛИТИКИТЕ ШТО СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА КАРАКТЕРИЗИРАЊЕТО И
МАПИРАЊЕТО НА ОБЛАСТИТЕ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА,
ВКЛУЧУВАЈЌИ СОЦИО-ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ
Прашања во врска со почвата, климата и GIS и проектот за ANC
Косовските институции, вклучувајќи ја владата, организациите на земјоделците и поврзаните
НВО треба подобро да се запознаат со проектот за ANC. Тие сите се засегнати и проектот
може да ги исполни своите цели единствено преку партиципаторен пристап. Се предлага да се
организира национална работилница во Приштина за да се објаснат целите, методологијата и
очекуваните резултатите на проектот. Од оваа работилница би требало да биде јасно што е
потребно за проектот и истиот да стане реалност и што ќе им понуди проектот на креаторите
на политиките и на земјоделците. Единствено на овој начин може да се постигне неопходната
соработка меѓу различните институции што поседуваат податоци, барем за оние податоци што
се достапни во рамките на Косово*. Земјата треба да ги зацели раните од минатото и да се
насочи кон интегрирањето во ЕУ.
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ПОГЛАВЈЕ Б.4
СТАТУС НА ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА
ПОЧВАТА, КЛИМАТА И ДИГИТАЛНОТО
МАПИРАЊЕ ВО МАКЕДОНИЈА
Нина Алексовска1, Душко Мукаетов2, Ордан Чукалиев3 и Александра Мартиновска
Стојческа3

Б4.1. ВОВЕД
Македонија се наоѓа во централниот дел на Балканскиот Полуостров. Земјата нема излез на
море и со површина од 25.713 km2 претставува една од најмалите земји во Европа. Земјата
граничи со Србија и Косово* на север, Бугарија на исток, Грција на југ и Албанија на запад.
Релјеф
Во Македонија постојат повеќе различни типови релјеф. Големите релјефни формации како
што се планините, долините и клисурите се измешани со помали формации како што се
палео-релјефните, абразивните, глацијалните и карстните релјефни типови. Територијата на
Македонија начелно припаѓа на два региона: а) Родопскиот регион на стари грамадни планини
и клисури во источниот дел на земјата и б) регионот на млади верижни планини и клисури што
се наоѓаат во западниот и централниот дел.
Просечната елевација е 829,7 m надморска височина, додека пак средниот наклон на теренот
е 15,10 за 33,56% од територијата на земјата. Доминантните релјефни форми вклучуваат
ридско-планинска зона (44,0%), планинска зона (21,3%), како и рамна и рамно-ридеста зона
што опфаќаат приближно 20% од територијата.
Геологија
Република Македонија може да се подели на четири геотектонски региони: а) Српскомакедонски масив, б) Повардарје, в) Пелагонски масив и г) западно-македонска зона. Сите
геотектонски зони се карактеризираат со разновидни облици на теренот и процеси што ги
обликуваат. Поради бројните различни геолошки формации, што се разликуваат дури и на мали
растојанија според својата старост, минерaлошкиот и петролошкиот состав, постои висока
хетерогеност на земјишната покривка.
Иако се многу хетерогени, геолошките формации во планинските региони се разликуваат во
голема мера од оние во низините и планинскиот регион е начелно составен од компактни
(цврсти) карпи со еруптивно или метаморфно потекло. Само мал дел од него содржи кластични
(неврзани и слабо врзани) седименти, како што се флиш и моренските седименти, флувиоглацијалните материјали и делувијална дробина.
Долините се главно исполнети со кластични механички седименти што вообичаено се неврзани

Хидрометеоролошка управа на Македонија, Скопје
Земјоделски институт, Св. Кирил и Методиј, Универзитет во Скопје, Македонија
3 Св. Кирил и Методиј, Универзитет во Скопје, Македонија
1
2
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или слабо врзани. Само многу мал дел од долините е составен од понови компактни карпи
(вулканити). Ваквата литографска променливост во комбинација со релјефот има силно
влијание врз формирањето на почвата и нејзината натамошна отпорност или чувствителност
на различните видови на деградирање на земјиштето.
Почви
Без оглед на тоа што има многу мала територија, Република Македонија има многу разновидна
почвена покривка што се менува просторно на многу мали растојанија. Начелно, почвената
покривка може да се подели во четири главни зони: а) рамничарски почви, б) почви на
брановидните терени, в) почви на ридестите терени и езерските тераси и г) почви во
планинските региони.
Во рамниците, флувијатилните почви се доминантниот тип на почви што како засебна
картографска единица опфаќаат 136.343,60 ha (5,45%) од територијата на земјата. Комплексот
на вертисол + хумусно калкаричен регосол + лептосол опфаќа приближно 133.542,20 ha (5,33%).
Во сувите рамни најниски делови на некои долини има и солени почви што заземаат површина
од приближно 13.863,22 ha (0,55%).
Ридестите области и езерските тераси што се распространети веднаш над рамните најниски
делови на низините се покриени пред сè од следниве типови почви: Регосоли, како засебна
картографска единица опфаќаат 108.291,60 ha (4,43%) и во комплекси со хумусно калкарични
регосоли, лептосоли, молични лептосоли и вертисоли заеднички опфаќаат дополнителни
100.768,70 ha (4,03%), вертисоли, како засебна картографска единица опфаќаат околу
85.779,23 ha (3,43%). Тие веројатно ќе се карактеризираат како ANC , под услов ако се исполнети
критериумите за содржината на глина. Рендзините се проценети дека покриваат 49.678,59 ha
(1,98%). Хромичните камбисоли на сапролит опфаќаат 96.594,38 ha (3,86%), додека во комплекс
со лептосоли, лувисоли, хумусно варовнички регосоли и вертисоли, тие опфаќаат 88.016,32 ha
(3,52%).
Брановидните области што се образувани на депозити од пролувијален седимент во
подножјата на планинските области и во долините пред сè се покриени со флувисоли, што како
засебна картографска единица опфаќаат површина од 181.391,20 ha (7,25%).
Најдоминантните типови почви во планинските региони се лептосолите, со вкупна површина
од 378.325,00 ha (14,73%), молични и умбрични лептосоли, што како засебна картографска
единица опфаќаат 142.294,80 ha (5,68%), додека, пак, во комплекс со другите планински почви
тие го покриваат најголемиот дел од повисоката територија. Лептосолите се добар показател за
ANC области како длабочината на почвата е помала од 30 cm. Калкомеланосолите приближно
опфаќаат површина од 238.396,57 ha или 9,52%. Шумскиот камбисол (дистрични и еутрични
камбисоли), како засебна картографска единица опфаќа вкупна површина од 397.285,20 ha
(18,87%), додека, пак, во комбинација со молични и умбрични лептосоли, лептосоли и регосоли
тие опфаќаат дополнителна површина од 377.249,70 ha (18,07%).
Покривка на земјиштето
CORINE покривката на земјиштето е единствениот достапен и најрелевантен извор на
информации во земјата. Во согласност со CORINE LCU класификацијата – ниво 1, шумите и
полуприродните области покриваат 60,2% од целата територија, додека пак земјоделското
земјиште зафаќа 36,5%. Податоците за земјишната покривка што се преставени на следната
карта и табела се засноваат врз CORINE проектот за земјишната покривка за 2006 година.
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Слика Б4.1. Земјишна покривка на Македонија - CORINE LCU 2006 (ниво 3)

Табела Б4.1. Земјишна покривка 2006 (во согласност со CORINE LCU – ниво 1)
Класа

2006 г. (ha)

%

Вештачки површини

41.480

1,6

Земјоделски области

939.013

36,5

Шуми и полуприродни области

1.548.855

60,2

Влажни области

56.444

2,1

Водни површини

2.015

0,08

Користење на земјиштето
Врз основа на податоците што се претставени во Табела Б4.2 подолу, од вкупната површина
речиси 85% е продуктивно земјиште, додека остатокот од 15,07% е во категоријата на
непродуктивно земјиште. Продуктивното земјиште е поделено меѓу шумското земјиште
(38,18%) и земјоделско земјиште (43,57%), што е поделено на следниве две поткатегории:
пасишта (23,65%) и обработливо земјиште (19,89%). Постојат неколку категории во рамките на
обработливото земјиште, меѓу коишто најдоминантна категорија е ораници и градини со 16,13%.
За целите на проектот за ANC , областа што се проучува ќе биде земјоделското земјиште со
сите негови поткатегории.
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Табела Б4.2. Користење на земјиштето во Република Македонија
Распределба на користењето на земјиштето
Област
[ha]
Вкупно земјиште
1. Продуктивно земјиште

2.571.300

[%]
100

2.183.766

84,93

1.1. Шумско земјиште

981.812

38,18

1.2. Земјоделско земјиште

1.120.213

43,57

1.2.1. Пасишта

608.176

23,65

1.2.2. Обработливо земјиште

511.316

19,89

1.2.2.1. Ораници и градини

414.829

16,13

1.2.2.2. Овошни насади

14.469

0,56

1.2.2.3. Лозови насади

20.695

0,80

1.2.2.4. Природни пасишта

61.323

2,38

2. Непродуктивно земјиште

387.534

15,07

2.1. Води

81.741

3,18

2.2. Друго

305.793

11,89

Извор: Државен завод за статистика, 2012 г.

Житните култури се огледуваат на околу 41% од површината на обработливото земјиште
(пченица, јачмен, пченка, ‘рж, овес и ориз). Главните индустриски култури се сончогледот и
тутунот, како најважен извозен производ што се одгледува исклучиво од малите земјоделци. Во
2013 година зеленчукот бил одгледуван на вкупна површина од 49.560 ha. Вкупната површина
за производство на овошје е околу 15.000,00 ha (јаболка, сливи, вишни, круши и праски).
Грозјето, што се одгледува на приближно 22.000,00 ha, од коешто повеќе од 2/3 се користат за
производство на вино, и лозарството се еден од најважните сектори, при што виното е значаен
извозен производ.
Во 2007 година (Попис на земјоделството) имало околу 192.675 земјоделски стопанства што
опфаќаат околу 334.226,00 ha користено земјоделско земјиште со просечна големина од 1,73
ha што укажува на голема фрагментираност на земјиштето. Просечната големина на парцелите
се намалува постојано и, во зависност од изворот на податоците, се движи од 0,12 до 0,3
ha. Индивидуалните земјоделци поседуваат околу 81% од обработливото земјиште; остатокот
е во сопственост или закупен од страна на земјоделските стопанства (или е во државна
сопственост). Пописот на земјоделството во 2007 година евидентираше 192.378 приватни
земјоделски стопанства и 297 земјоделски стопанства. Просечната големина на земјоделското
стопанство на индивидуалните земјоделци е 1,37 ha користено земјоделско земјиште а
земјоделските стопанства просечно користат 235,3 ha користено земјоделско земјиште.
Процесот на приватизација на земјделското земјиште во државна сопственост започна во 2014
година. Околу 196.841,00 ha или приближно 20% од обработливото земјоделско земјиште се во
сопственост на државата. Најголемиот дел од пасиштата се во државна сопственост и со нив
управува јавно претпријатие што се нарекува Македонски пасишта.
Преоѓањето на земјоделското население во неземјоделско население и процесот на
деградирирање и намалување на големината на земјоделските поседи се сметаат за негативни
трендови и треба да се решат преку подобри земјоделски политики.
Бројот на стопанствата е релативно рамномерно распределен меѓу регионите, каде што 15
илјади се во скопскиот регион и 26 илјади се во југоисточниот регион (Б4.3). Пелагонскиот
регион има најголема земјоделска површина, најголем број на стока и земјоделско вработување.
Конкретно, една четвртина од вкупното користено земјиште е во овој регион, што резултира
со најголема просечна големина на стопанствата од 3,2 ha, наспроти многу помалите фарми во
југозападниот и полошкиот регион (во просек 1,2 ha по фарма).
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Покрај обработливото земјиште, овоштарниците се најприсутни во пелагонискиот регион,
додека пак лозовите насади се типични за вардарскиот и за југоисточниот регион. Со оглед
на доминантото производство на житни и фуражни култури во Пелагонија, бројот на стоката
е најконцентриран таму, со најмалиот интензитет во смисла на единици стока по површина.
Најголемиот дел од земјоделската работна сила меѓу регионите е ангажирана во Пелагонија,
со релативно низок интензитет на работната сила (0,6 ГРЕ по хектар користено земјиште и 0,8
ГРЕ по единица стока) и во југоисточниот регион.
Скопски регион

Североисточен
регион

Полошки
регион

Пелагониски
регион

Југоисточен
регион

Југозападен
регион

Источен регион

Вардарски
регион

Република
Македонија

Табела Б4.3. Структура на земјоделскиот сектор, на ниво на земја и по региони (2013 г.)

Земјоделски стопанства (илјади)

170,9

20,3

23,8

18,8

25,8

24,9

21,5

20,5

15,3

Вкупно користено земјиште (илјади ha)

315,9

39,4

42,8

21,7

38,2

79,0

26,3

46,4

22,1

Обработливо земјиште (илјади ha)

237,6

24,5

28,9

13,1

29,9

65,2

20,2

38,1

17,7

Овоштарници и расадници (илјади ha)

17,7

2,8

2,6

2,0

1,8

5,9

0,9

0,8

0,9

Лозови назади (илјади ha)

22,7

11,0

2,2

0,7

5,2

0,7

0,1

1,2

1,5

Ливади (илјади ha)

30,1

0,8

7,3

4,0

1,1

6,5

4,6

4,8

1,2

Пасишта (илјади ha)

7,8

0,3

1,9

1,9

0,2

0,6

0,5

1,5

0,8

Вкупно користено земјиште по земјоделско стопанство (ha)

1,8

1,9

1,8

1,2

1,5

3,2

1,2

2,3

1,4

Единици стока (илјади ЕС)

365,9

30,2

47,4

36,4

54,2

67,8

48,8

45,2

36,0

Единици стока по земјоделско стопанство

2,1

1,5

2,0

1,9

2,1

2,7

2,3

2,2

2,3

Единици стока по ha користено земјоделско земјиште

1,2

0,8

1,1

1,7

1,4

0,9

1,9

1,0

1,6

Вкупно ГРЕ (илјади ГРЕ)

243,7

31,2

27,5

24,3

39,0

50,9

25,5

24,1

21,1

ГРЕ по земјоделско стопанство

1,4

1,5

1,2

1,3

1,5

2,0

1,2

1,2

1,4

ГРЕ по ha користено земјиште

0,8

0,8

0,6

1,1

1,0

0,6

1,0

0,5

1,0

ГРЕ по единица стока

0,7

1,0

0,6

0,7

0,7

0,8

0,5

0,5

0,6

Извор: ДЗС, 2014; Белешки: ЕС – единица стока, ГРЕ – годишни работни единици

Социо-економски показатели за македонското стопанство и земјоделскиот сектор
Бруто домашниот производ (БДП) на Македонија беше проценет на 560 милијарди МКД за целата
економија или околу 270 илјади МКД по глава на жител во 2015 година (Табела Б4.4). Со исклучок
на 2009 и 2012 година, во текот на минатиот период се бележи постојан раст на БДП на годишно
ниво (поконкретно, 6,6% во номинална вредност и 3,8% во 2015 година, како последната година
за којашто се достапни податоци, во споредба со 2014 година). Земјоделскиот сектор (заедно
со шумарството и рибарството) учествува со околу 10% во БДП, при што неговиот релативен
удел полека се намалува со текот на годините. Неговото бруто производство достигна 54,5
милијарди во 2015 година.
Растителното производство е доминантно во структурата на земјоделското производство и
претставува до три четвртини од неговата вредност. Најважните потсектори што придонесуваат
кон вредност на земјоделското производство се зеленчукот (што претставува речиси половина
од вкупната вредност на растителното производство, односно 46% во 2014 г.), а по него следат
житните култури и овошјето. Релативната важност на сточарството се намалува со текот
на годините во смисла на неговиот удел во вкупното земјоделско производство. Повеќе од
половина од вредноста на животинското производство доаѓа од производството на млеко (58%
во 2014 г.).
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Табела Б4.4. Показатели за Бруто домашен производ (БДП)
Бруто домашен производ, БДП (милијарди МКД)

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

414,9

414,6

437,3

464,2

466,7

501,9

525,6

560,1

Стапка на раст на реален БДП (%)

5,5

-0,4

3,4

2,3

-0,5

2,9

3,6

3,8

Вкупно инвестиции (% од БДП)

25,8

24,6

23,1

23,5

23,4

23,7

23,4

23,1

Стапка на инфлација (%)

8,3

-0,8

1,6

3,9

3,3

2,8

-0,3

-0,3

Земјоделство, шумарство и рибарство, БДП (милијарди МКД)

47,5

43,0

44,3

43,4

42,5

50,3

53,1

54,5

Земјоделство, шумарство и рибарство, БДП, удел во националниот БДП (%)

11,4

10,4

10,1

9,4

9,1

10,0

10,1

9,7

Удел на растително производство во вкупно земјоделско производство (%)

69,0

72,4

74,5

75,3

74,9

76,1

76,5

НП

Удел на сточарство во вкупно земјоделско производство (%)

31,0

27,6

25,5

24,7

25,1

23,9

23,5

НП

Извор: ДЗС, 2016a; ДЗС, 2016б

Последниот попис на населението што беше спроведен во 2002 година евидентираше 2.022.547
жители (ДЗС, 2016б); проценетото население за 2015 г. беше 2.071.278 жители. Македонија
има густина на населението од околу 80 лица на km2 (Табела Б4.5), земена како односот меѓу
населението со постојано живеалиште и површината на земјата (вкупната површина на земјата
изнесува 25.713 km2, ДЗС, 2016), со што земјата се рангира меѓу земјите во ЕУ со средна густина
на населението (просекот изнесувал 117 лица на km2 во 2015 година, Евростат, 2016).
Стапката на природниот прираст на населението изнесувала 1,3% во 2015 година, а нејзиното
намалување во минатиот период е резултат од намалената стапка на наталитет и подолгиот
очекуван животен век.
Миграциското салдо се зголеми нагло во текот на последните години и како такво значајно
влијае врз големината на населението, од 85 лица во 2008 година на 2.860 лица во 2015 година.
Покрај директното менување на бројот на населението, каде што позитивното миграциско
салдо резултира во намалување на населението, миграциите имаат и индиректно влијание врз
природниот прираст на населението поради големиот удел на младите луѓе што ја напуштаат
земјата (ДЗС, 2016б). Еден од поголемите демографски предизвици е поврзан со стареењето на
населението и намалувањето на стапката на наталитетот.
Вкупниот коефициент на зависност на населението во Македонија изнесува околу 42%, што
значи дека зависниот дел од населението (луѓето што вообичаено се надвор од работната сила)
претставува помалку од половина, во споредба со продуктивниот активен дел од населението.
Очекуваниот животен век е повисоко кај жените и е околу 15 години подолг за оние на возраст
од 65 и повеќе години.
Распределбата на приходите често се користи за опишување на нееднаквостите во општеството.
Гини коефициентот се користи како мерка за распределбата на приходите, при што повисоките
бројки значат поголема нееднаквост на распределбата и обратно. Во периодот од 2010 до 2014
година, за којшто се достапни податоци, овој коефициент постепено се намалува, и во 2014
година бил со вредност 35,2. Бројот на лицата што живеат под прагот на сиромаштија е значаен
и изнесува речиси една четвртина од населението, но, исто така, полека опаѓа, од 556 илјади
во 2010 година на 457 илјади во 2014 година.
Табела Б4.5. Демографски трендови, показатели за сиромаштијата и нееднаквоста
2008
Проценето население (илјади)

2049

2009
2053

2010
2057

2011
2060

2012
2062

2013
2066

2014
2069

2015
2071

Стапка на раст на населението (5%)

0,16

0,18

0,21

0,17

0,12

0,14

0,17

0,13

Стапка на природен прираст (‰)

1,9

2,3

2,5

1,6

1,7

1,9

1,9

1,3
2860

Вкупно надворешно миграциско салдо (лица)

25

467

652

806

1053

1390

1699

Густина на население (лица/km2)

79,6

79,8

79,9

80,1

80,2

80,3

80,4

80,4

Очекуван животен век, мажи (на возраст од 65 г.)

13,6

13,8

13,9

14,0

14,1

14,3

14,4

НП

Очекуван животен век, жени (на возраст од 65 г.)

15,4

15,7

15,8

16,0

16,0

16,1

16,2

НП

Коефициент на зависност (на 100 лица)

42

42

41

41

41

41

42

42

Број на лица кои живеат под прагот на сиромаштија (илјади)

НП

НП

555,6

551,7

540,1

500,4

457,2

НП

Стапка на сиромаштија, %

НП

НП

27,0

26,8

26,2

24,2

22,1

НП

Нерамномерна распределба на приходите, Гини коефициент

НП

НП

40,8

38,5

38,8

37,0

35,2

НП

Izvor: DZS, 2015b; DZS, 2016b.
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Невработеноста претставуваше пречка дури и пред транзицијата и независноста на Македонија,
но таа се влоши особено во текот на средината на 2000-те години, кога порасна над 37%.
Оттогаш наваму стапката на невработеност се намалува, иако сè уште останува значајна
со 26,1% во 2015 г. (Табела Б4.6). Невработеноста е најзачестена кај младото население,
каде што трендот, исто така, е во постепено опаѓање, но, сепак, сè уште речиси половина од
младите луѓе остануваат невработени. Во смисла на руралното наспроти урбаното население,
невработеноста е донекаде повисока кај втората категорија. Руралното население учествува
со околу 44% во вкупното работоспособно население.
Просечната нето плата постепено се зголемуваше во номинална смисла во текот на последните
години, при што најзначајното зголемување беше во 2009 година. Постои значајна разлика
на платите меѓу националниот просек и просекот во земјоделскиот сектор; во 2015 година,
просечната нето плата по вработен изнесуваше 21,9 илјади МКД, а во земјоделскиот сектор
нето платата беше околу 28% пониска.
Табела Б4.6. Показатели за вработеноста и просечни нето плати
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Вкупна стапка на вработеност (возраст 20-64)

46,3

47,9

48,1

48,4

48,2

50,3

51,3

51,9

Стапка на невработеност (возраст 15-74)

33,8

32,2

32,0

31,4

31,0

29,0

28,0

26,1

Стапка на невработеност (возраст 15-24)

56,4

55,1

53,7

55,3

53,9

51,9

53,1

47,3

Стапка на невработеност (25-74)

30,5

29

29,3

28,5

28,2

26,3

25,2

23,8

36,2

32,5

31,6

32,1

30,8

30,6

29,2

26,8

30,3

31,7

32,6

30,3

31,4

26,7

26,5

25,2

42,7

42,3

42,5

42,3

42,8

42,8

44,2

44,1

Просечна нето плата по вработен (илјади МКД)

16,1

20,0

20,6

20,8

20,9

21,1

21,4

21,9

Просечна нето плата по вработен во земјоделскиот сектор (илјади
МКД)

11,7

14,3

14,3

14,8

15,6

15,6

15,8

15,8

Стапка на невработеност кај активно урбано работоспособно
население (%)
Стапка на невработеност кај активно рурално работоспособно
население (%)
Учество на рурално население во вкупното работоспособно
население (%)

Извор: ДЗС, 2016б.

Една третина од населението во земјата живее во регионот на главниот град Скопје (29,7 во
2013 г., видете Табела Б4.7). Во 6 региони се бележи значителен диспаритет во однос на БДП.
Придонесот на скопскиот регион во БДП на земјата е најзначаен со оглед на тоа што речиси
43% од БДП се генерираат таму; од другата страна, пак, североисточниот регион има најмал
удел во националниот БДП со само 5,3%. Најголемиот дел од вредноста во земјоделството
се создава во југоисточниот регион (29%), каде што преовладува градинарството, по што
следат пелагонискиот и вардарскиот регион (со 20% и 14%, соодветно). Регионалните стапки
на невработеност начелно соодветствуваат на распределбата на населението, имено, тие се
највисоки во скопскиот и полошкиот регион, но се поистакнати во североисточниот регион.

Скопски регион

Североисточен
регион

Полошки
регион

Пелагониски
регион

Југоисточен
регион

Југозападен
регион

Источен регион

Проценето население (илјади)

2066

153

178

220

173

232

318

176

614

Проценето население (%)

100

7,4

8,6

10,7

8,4

11,2

15,4

8,5

29,7

Бруто домашен производ (милијарди МКД)

501,9

41,3

40,4

39,4

46,2

56,5

37,7

26,6

213,7

Земјоделство, шумарство и рибарство, БДП (милијарди
МКД)

50,3

7,1

4,4

2,2

14,6

9,9

5,9

2,6

3,6

Стапка на невработеност (илјади)

277,2

22,7

17,9

37,5

18,5

27,1

40,3

34,0

79,0

Стапка на невработеност (%)

100

8,2

6,5

13,5

6,7

9,8

14,6

12,3

28,5

Извор: ДЗС, 2015a; ДЗС, 2016б
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Вардарски
регион

Република
Македонија

Табела Б4.7. Статистички податоци за регионалното население и БДП (2013)

ОБЛАСТИ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА: ПРОЦЕНА И ПРЕПОРАКИ ЗА ПОЛИТИКИ

Доминантни типови на деградација на земјиштето
Постојат неколку позначајни фактори што имаат клучно влијание врз процесите на образување
на почвата. Менувањето само еден од нив, во комбинација со човековите активности, на пр.,
земјоделството, индустријата, управувањето со цврстиот отпад и уништувањето на природната
вегетација, може да влијае врз појавата на различни процеси на деградација на земјиштето,
како и врз нивниот интензитет. Определени видови почви имаат различна чувствителност
на различните видови деградација што се поврзани со нивната локација и користењето на
земјиштето, но во смисла на процеси за деградација што се поттикнати и забрзани од луѓето,
сите видови почва се ранливи на деградација. Ако некој вид почва се образувал на седименти
што се богати со соли, таа природно ќе биде под ризик од процесот на салинизација, но ако
почвата се наводнува со вода со лош квалитет, салинизацијата е неизбежна дури и кога не
постои природен ризик од неа.
Органската материја во почвата (ОМП) е важен „составен елемент“ за структурата на почвата и
за формирањето стабилни агрегати. Другите придобивки од ОМП се поврзани со подобрувањето
на стапките на инфилтрација на почвата и зголемувањето на капацитетот за задржување на
водата. Почвите под интензивно земјоделско производство на брановидни терени со тешка
текстура и плиток профил на почвата се најподложни на ерозија. Секое намалување на ОМП во
овие почви, особено во литосолите (плиток профил на почвата) и вертисолите (почви со тешка
текстура) може да предизвика сериозно оштетување на нивната продуктивност. Меѓутоа, за
целите на проектот за ANC , единствено хистосолите (органски почви со повеќе од 30% ОМП)
се предмет на истражување.
Салинизацијата е процес што води кон прекумерно зголемување на соли што се растворливи
во вода во почвата. Акумулираните соли вклучуваат натриум, калиум, магнезиум и калциум
хлорид, сулфат, карбонат и бикарбонат. Не постоја понови теренски испитувања во Македонија
во однос на почвите што се под закана од салинизација. Поранешните активности за испитување
на почвите покажуваат дека процесот е концентриран во најниските делови на долините, со
многу интензивни хидроморфни процеси, каде што солената подземна вода стига до горните
делови на профилот на почвата, а во некои случаи и до нејзината површина. Оваа појава,
во комбинација со топла и сува клима, предизвикува голема евапорација и акумулирање на
соли во обработливиот слој на земјоделските земјишта. Ваков случај има во неколку долини,
како: Струмичко поле, Пелагонија, Овче Поле, Скопско поле, итн. Тие најверојатно ќе бидат
класифицирани како ANC.
Обесструктурирање и набивање на почвата се други видови деградација на земјиштето што
ги погаѓаат почвените ресурси во Македонија, но тие не се предмет на истражувањето за ANC
бидејќи се работи за процеси што се поттикнати од луѓето и се случуваат природно.
Ерозијата е најдоминантниот процес што предизвикува деградација на почвата и е предизвикан
од неколку фактори, вклучувајќи ја забрзаната ерозија поради човековите активности (Табела
B4.8). Природните фактори вклучуваат нерамен релјеф, стрмни падини, висок интензитет
на врнежи, покривка на земјиштето, еродибилност на почвата, итн., додека, пак, социоекономските фактори се поврзани со несоодветните човекови активности во земјоделството
и испасувањето, управувањето со шумите, несоодветни градежни активности, итн.
Табела Б4.8. Распределба на ерозијата во РМ (според методологијата на Гавриловиќ)
Категорија на деградација
(ерозивни процеси)

Површина
(km2)

Процент
(%)

Интензитет на ерозијата
(m3 km2 y-1)

I

екстремно високи

698

2,77

> 3.000

II

високи

1.832

7,38

1.500 – 3.000

III

средни

6.893

27,78

1.000 – 1.500

IV

ниски

7.936

31,98

500 – 1.000

V

многу ниски

7.463

30,09

70 – 500

141

ОБЛАСТИ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА: ПРОЦЕНА И ПРЕПОРАКИ ЗА ПОЛИТИКИ

Околу 40.000 ha наводнувано земјиште е подложно на ерозија, со просечни годишни загуби
на почва од околу 300.000 m3. Значителен дел од овие депозити, околу 3*106 m3 y-1, не се
пренесува преку низводните делови на реките надвор од територијата на државата, туку се
таложат во природните езера и резервоари.
Климатски карактеристики во Република Македонија
Неколку фактори со различни сфери на влијание: циркулаторни, соларни, физичко-географски
и антропогени, т.е., со локално влијание, влијаат врз климата во Република Македонија. Првите
три вида фактори се сметаат за примарни фактори, додека, пак, четвртиот фактот се смета за
фактор од секундарна важност. Меѓутоа, во текот на последните стотина години (поточно, во
последните дваесет години) влијанието на оваа компонента е сè позабележливо и таа станува
еден од доминантните климатски фактори под влијание на фосилните горива и физичките и
хемиските компоненти во составот и структурата на атмосферата.
Иако Република Македонија е релативно мала земја, нејзината територија е опфатена со
различни типови клима: од континентална, преку изменето континентална, суб-медитеранска
(изменета морска) до планинска клима со различни подвидови. Во различни делови од
територијата влијанијата на медитеранската и континенталната клима се преклопуваат, со
различен спектар од влијание. Утврдувањето и разграничувањето на различните видови
клима не е едноставна задача. Утврдувањето и вреднувањето на климата е попречено од
недоволниот број истражувања во оваа областа од различни автори, како и од недоволниот
број метеоролошко-климатолошки информации, особено во планинските региони, како и
поради недостигот на сложена стратегија за следење на компонентите на климатскиот систем.
Врз основа на искуствата со климатските класификации и адекватниот пристап до податоци,
територијата на Република Македонија е поделена на следниве хомогени климатски региони и
подрегиони:
1. Регион со суб-медитеранска клима (50 - 150 m)
2. Регион со умерено континентална и суб-медитеранска клима (150 - 300 m)
3. Регион со топла континентална клима (600 - 900 m)
4. Регион со ладна континентална клима (900 – 1.100 m)
5. Регион со суб-шумско-континентално-планинска клима (1.100-1.300 m)
6. Регион со шумско-континентално-планинска клима (1.300 – 1.650 m)
7. Регион со суб-алпска планинска клима (1.650 – 2.250 m)
8. Регион со алпска планинска клима (hs >2.250 m)
Просторната распределба на климатските региони е претставена на Слика Б4.2.

Слика Б4.2 . Термичко климатски типови во Република Македонија
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1. Регион со суб-медитеранска клима
Карактеристиките на суб-медитеранската клима во Македонија може да се најдат во регионот
на Гевгелија-Валандово на надморска височина од 50 до 150 m. Ова е најтоплото подрачје во
земјата. Просечната годишна температура на воздухот е од 12 до 14oC, при што највисоката
просечна месечна температура на воздухот е во текот на јули, меѓу 24 и 25oC, а најниската
температура на воздухот е над 3,0oC. Врнежите се јавуваат најчесто во есенскиот период од
годината (особено во ноември, кога просечните месечни врнежи изнесуваат 90 mm), додека
најсувиот период е во јули или август (што е вообичаено за поголемиот дел од територијата на
Македонија), со просечна месечна сума на врнежи од 30 mm.
2. Регион со умерено континентална и суб-медитеранска клима
Територијата на овој регион, што се карактеризира со комбинација од континентална и субмедитеранска клима, ги опфаќа следниве делови од земјата: централните делови долж реката
Вардар и клисурите долж вливовите на реките Пчиња, Брегалница и Црна Река и реката
Вардар, односно, регионите на Штип, Велес, Кочани, Струмица и Радовиш. Овој климатски
регион ја опфаќа областа на надморска височина од 150 до 300 m. Просечните температури на
воздухот се движат од 12 до 13oC, при што максималните вредности се во јули (со температура
на воздухот меѓу 22oC и 24oC). Најниските просечни вредности на температурата на воздухот
се јавуваат во јануари (меѓу 0,0oC и 2,0oC). Просечните годишни врнежи во овој климатски
регион се движат од 460 mm до 500 mm во централните региони, и меѓу 500 и 600 mm во
останатите региони.
3. Регион со топла континентална клима
Овој регион е планински регион на надморска височина до приближно 900 m. Топлата
континентална клима преовладува во целост со утврдени комбинации на медитеранско влијание,
во доменот на плувиометрискиот режим во некои кланци во северниот дел на Македонија.
Климатските услови се значително поразлични отколку термичките и плувиометриските
услови. Просечната годишна температура на воздухот е во границите на 10oC и 11oC. Просечната
годишна сума на врнежи е во границите меѓу 530 mm и 900 mm. Најголемите количества врнежи
се јавуваат на планинските масиви во западниот дел на земјата и се движат од 600 mm до 800
mm, додека во источните делови тие се значително помали. Во овој климатски регион бројот
на летни денови е меѓу 70 и 110, а бројот на тропските денови се движи меѓу 10 и 35 дена.
4. Регион со ладна континентална клима
Овој регион ги опфаќа најниските делови на планинските предели на надморска височина од
900 до 1.000 m. Се карактеризира со преодни карактеристики на климата меѓу континенталните
и планинските региони. Климата е повлажна во споредба со претходниот регион, со просечно
количество на врнежи од околу 800 mm, додека, пак, просечната годишна температура
на воздухот е околу 9,0oC. Просечната температура на воздухот во јануари е околу 0,5oC,а
просечната температура во јули е околу 19oC. Годишниот максимум на врнежи во западните
делови на Македонија, како и во регионот на Валандово-Гевгелија се случува во ноември,
додека, пак, во североисточните делови максимумот се случува во мај, што е типично за
континенталниот плувиометриски режим.
5. Регион со суб-шумско-континентално-планинска клима
Овој климатски регион се јавува на 1.100 до 1.300 m П.Н.В. Во него се комбинираат влијанијата
на континенталната и морската клима. Просечната годишна температура на воздухот е малку
пониска отколку во претходниот регион и изнесува околу 8,0oC. Просечната годишна сума на
врнежи е околу 900 mm. Најврнежливиот период од годината во овој регион (во западните
делови на Македонија) е во ноември (поточно на ветровитите падини на планинските масиви),
додека на североисток најврнежливиот период е во мај, како што е типично за континенталниот
плувиометриски режим.
6. Регион со шумско-континентално-планинска клима
Регионот со шумско-континентална планинска клима е на 1.300 до 1.650 m П.Н.В. Просечната
годишна температура на воздухот е околу 6,5oC а просечната годишна сума на врнежи е околу
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1.050 mm и ова е највлажниот климатски појас во Македонија. Областите со најголемите
количества врнежи се наоѓаат во овој појас, особено на ветровитите падини на планинските
масиви.
7. Регион со суб-алпска планинска клима
Овој регион е на височина од 1.650 m до 2.250 m П.Н.В. Просечната годишна температура на
воздухот е околу 5,0oC, додека, пак, количеството на врнежите се намалува со височината е и
под 1.000 m. Ова е поинакво гледање на промените во врнежите во зависност од надморската
височина, според којшто на поголемите надморски височини се јавуваат врнежи што се поголеми
од 1.200 mm годишно (исказ што се заснова врз градиентите и без користење на резултатите
од мерењата што се извршени на Солунска Глава на надморска височина hs = 2540 m).
8. Регион со алпска планинска клима
Овој регион се наоѓа на височина до 2.250 m над нивото на морето, каде што просечната
годишна температура е пониска од 0,0oC. Просечната температура во најтоплиот месец е под
10,0oC (на Солунска Глава е 8,0oC), а просечната годишна сума на врнежи е 867 mm (Солунска
Глава). Најголемите количества врнежи се јавуваат во мај со просечна сума на врнежи што
изнесува 65 mm. Најниската температура на воздухот што е забележана во овој климатски
регион е -29,7oC. Просечниот број на денови со слана е околу 225 дена.
Областите што се сместени во регионите од 5 до 8 се очекува дека потенцијално ќе ги исполнат
критериумите за да бидат класифицирани како ANC што се однесува до вегетацискиот период,
но ова треба да се потврди со климатските мерења за период од најмалку 30 години.

Б4.2 СТАТУС НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПОЧВАТА
Испитувањето на почвите има многу долга традиција во земјата. Во рамките на долгорочната
програма за систематско испитување на почвите што беше започната во 1950-тите години, кога
Македонија сè уште беше дел од поранешна Југославија, целата територија на земјата беше
мапирана со размер 1:50.000 врз основа на заедничка методологија за теренско испитување и
лабораториски анализи на почвата што беше усвоена од сите републики во состав на поранешна
Југославија. Во овој период (1950-1990 г.) од околу 5 децении беа собрани исцрпни збирки од
податоци што содржат податоци за педогенетските поврзани варијабили, педотрансферни
функции и податоци за најважните хемиски, физички и механички својства на почвата.
Педолошката карта со размер 1:50.000 на поранешна Југославија беше извонредно
постигнување и нејзините влијанија сè уште се многу силни во сите поранешни републики. Таа
беше изготвена благодарејќи на посветеноста и макотрпната работа на десетици научници
од областа на педологијата кои, со голем професионализам, ги разграничија единиците за
мапирање на почвата врз основа на својства на почвата, климата, релјефот, геолошкиот состав
и карактеристиките на природниот растителен свет. Треба да се забележи дека во првичните
фази на националната програма за испитување на почвите, приоритетот им беше даден на
најплодните почви во долините што се под земјоделско производство, додека, пак, планинските
области беа мапирани во подоцнежните фази.
На крајот на долгорочната програма за следење беа ископани и опишани повеќе од 10.000
почвени профили на територијата на Македонија, а земените мостри од почвата (>30.000) беа
испитани во една лабораторија. Со оглед на долгиот период за изготвување на Педолошката
карта, мора да се признае дека дел од првично собраните теренски и лабораториски податоци
станаа застарени со текот на времето. Поради таа причина, во раните 1990-ти години беше
извршена ревизија на испитувањето на почвите и повеќе од 300 локации беа повторно
селектирани и повторно беа земени мостри од ревидираните почвени профили.
Во последниве неколку години Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство
започна нова програма за следење за земјоделските површини што треба да се користат за
долгогодишните насади, на пр., за лозовите насади и овоштарниците. Покрај оваа збирка
податоци, постојат и повеќе краткорочни испитувања за различни цели, како што се студиите
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за конкретни области и региони, планови за управување со речните басени, спроведување
агро-еколошки мерки, пошумување, итн. Треба да се забележи дека, по завршувањето на
проектот за педолошката карта во средината на 1990-тите години, не се вршени дополнителни
систематски активности за испитување или следење на почвата. Сите стари податоци што
произлегуваат од Педолошката карта со размер 1:50.000 беа во хартиена форма и расфрлани
меѓу различните институции и во приватни збирки.
Педолозите од Земјоделскиот институтзапочнаа со собирање на постоечките материјали
и нивно оценување и усогласување на почетокот на 2008 година. Како резултат на овие
активности, сите постоечки материјали беа собрани и систематизирани. Активностите за
дигитализирање на педолошките податоци продолжија со започнувањето на проектот на
FAO за техничка соработка, чијашто основна цел беше креирањето на Македонски почвен
информативен систем (МАСИС). Во следните две и пол години, собраните материјали беа
дигитализирани, беа изготвени педолошки карти и гео база на податоци што ги опфаќа сите
теренски и лабораториски податоци за повеќе од 4.500 почвени профили. Како краен продукт
на активностите на проектот, користејќи го пристапот за дигитално мапирање на почвите, без
изготвени тематски карти, на пр., карта за ризикот од ерозија на почвата, карти за распределбата
на својствата на почвите, користејќи ги влезните податоци за својствата на почвите и нивните
поврзани варијабили, како што се климатските податоци, DEM, геологијата, вегетацијата, итн.
Педолошката гео-база на податоци содржи методски организирани својства на почвата поделени
на податоци за почвениот профил (текстура на почвата, хемиски и физички својства на почвата)
и податоци за локацијата на почвата. Сите графички и алфанумерички податоци се правилно
интегрирани во SQL база на податоци што овозможува лесно користење на сите зачувани
податоци. Покрај тоа, со цел да се овозможи дисеминацијата на сите зачувани податоци во
базата на податоци на МАСИС, беше воспоставен WEB GIS портал. На тој начин, податоците
од МАСИС се достапни на пошироката јавност преку овој портал за конкретните услуги што
се нудат на порталот. Дополнително, WEB порталот нуди функционалности за пребарување,
селектирање и преземање педолошки податоци. Табела Б4.9 ги прикажува мета податоците на
МАСИС за својствата на почвата, што се потребни за мапирањето на ANC. Треба да се нагласи
дека овие информации за почвите ќе му бидат ставени на располагање на проектот за ANC.
Табела Б4.9. Податоци за својствата на почвата што се достапни во МАСИС за целите на мапирањето на ANC
Атрибутивни податоци
Својство на почвата
Класификација според дренираност (слаба
дренираност или многу слаба дренираност)
Длабочина на почвата (ако е помала или еднаква
на 30 cm)

Нема
податоци

Нема
податоци

Облик

Растер

x

Текстура на почвата (видете Табела 1)
Каменливост на површината (видете Табела 1)

Сите
локации

Ограничени

Графички податоци

x

x

x

x

x

Органска материја во почвата (ако е поголема или
еднаква на 30%)

x
x

Салинитет (ако е поголем или еднаков на 4 dS/m)

x

Алкалност (ако е поголема или еднаква на 6 ESP)

x

Киселост (ако е помал или еднаков на 5 pH во
водата)

x
x
x

x

x

Б4.3 СТАТУС НА КЛИМАТСКИТЕ ПОДАТОЦИ
Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија беше службено
основана во 1947 година со „Декларација за основање на Управата за хидрометеоролошки
работи на Народна Република Македонија“. Во 1978 година таа стана Републичка Управа за
хидрометеоролошки работи, владина организација од посебно значење за вршење на работите
во областите на метеорологијата и хидрологијата. Во 1992 година беше донесен Закон за
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вршење на хидрометеоролошките работи (Службен весник бр. 19/92). Од 1991 година, кога
Република Македонија стана независна држава, Управата за хидрометеоролошки работи е
национален орган за метеорологија и хидрологија и таа стана член на Светската метеоролошка
организација во јули 1991 година. Во 2000 година Управата за хидрометеоролошки работи
продолжи да работи во рамките и под надлежноста на Министерството за земјоделство,
шумарство и водостопанство.
Првите метеоролошки мерења и набљудувања на територијата на Македонија се вршени во
Скопје (од 1891 до 1899 г.) и во Битола (од 1986 до 1911 г.). За потребите на армијата во текот на
Првата светска војна се вршени метеоролошки мерења на 3 локации: Битола, Прилеп и Удово,
а врнежите биле евидентирани во Струмица, Кочани и Скопје. Покрај мерењата на основните
метеоролошки елементи (температура, врнежи, притисок на воздухот, брзина и правец на
ветерот, влажност, осонченост, итн.) во станиците во Прилеп, Битола и Удово се вршени и
определени сондирања на атмосферата. Неколку поорганизирани и континуирани метеоролошки
и хидролошки мерења биле започнати во 1923 година и, со прекини во текот на Втора светска
војна, тие траеле до 1947 година, кога била основана Управата за хидрометеоролошки работи
со мрежа од метеоролошки станици.
Правната рамка за метеоролошкото следење се заснова врз Законот за хидрометеоролошка
дејност (Службен весник на Република Македонија бр. 103 од 19.08.2008 г.). Овој закон ги
уредува хидролошките и метеоролошките работи и ја овластува (назначува) одговорната
институција - Управата за хидрометеоролошки работи – за исполнување на задачите за:
развој и функционирање на хидролошкото и метеоролошкото набљудување; истражување
на атмосферата, почвата и водите; и примена на хидрологијата и метеорологијата. Дел од
должностите во врска со развојот и функционирањето на хидролошкото и метеоролошкото
набљудување (член 4) се: утврдување и воспоставување мрежа од метеоролошки и хидролошки
станици; метеоролошки мерења и набљудувања за прогнозирање на времето, климатолошка,
агро-метеорологија, аеронаутичка метеорологија; мерења и набљудувања на квалитетот на
воздухот, водата и почвата; обработка на евидентираните податоци; обезбедување извештаи и
прогнози за времето, хидролошката состојба и квалитетот на воздухот, водата и почвата.
Управата за хидрометеоролошки работи (УХР) истовремено претставува национален
хидрометеоролошки информативен центар. Таа, исто така, врши меѓународна размена на
метеоролошки и хидролошки податоци и информации. УХР е одговорна за координација на
меѓународните обврски на земјата во областа на метеорологијата и хидрологијата.
Тековен статус на системот за метеоролошко набљудување во Република Македонија
Во согласност со Законот за хидрометеоролошка дејност, на територијата на Република
Македонија се воспоставува единствен метеоролошки набљудувачки систем. Метеоролошкиот
систем во Република Македонија е интегрален дел од глобалниот набљудувачки систем и сите
активности што се вршат во овој систем се утврдени во согласност со прописите и стандардите
на Светската метеоролошка организација.
Во рамките на метеоролошкиот набљудувачки систем се утврдува и воспоставува мрежа од
метеоролошки станици со професионални набљудувачи. Оваа мрежа, според тековниот статус,
опфаќа 19 главни метеоролошки станици и 2 метеоролошки радарски центри за заштита од
град. Покрај ова, постои и воспоставена мрежа од станици со набљудувачи со скратено работно
време, што се состои од 7 климатолошки станици, 103 станици за мерење на врнежите и 24
фенолошки станици. Во текот на последните години метеоролошкиот набљудувачки систем
во Република Македонија беше комплетиран преку инсталирање дополнителни автоматски
метеоролошки станици (вкупно на број 14).
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Слика Б4.3. Метеоролошката мрежа во Република Македонија

Главните метеоролошки станици и достапноста на податоците се разработени и презентирани
во табелите долу со цел да се добие подобар преглед на тоа што е достапно во моментов.
Достапноста на месечните просеци за бараните параметри е претставена во следнава Табела
Б4.10.
Табела Б4.10. Статус на месечните податоци измерени во главните метеоролошки станици

Бр

Метеоролошка
станица

Географска Географска
ширина
должина

Елевација
(m)

Температура
(средна, макс. и
мин.),
врнежи, брзина на
ветер, облачност,
релативна
влажност

Времетраење
на осонченост

1

Берово

41°43’00”

22°25’00”

827

1961-2015

1961-2015

2

Битола

41°03’00”

21°12’00”

586

1961-2015

1961-2015

3

Гевгелија

41°09’00”

22°23’00”

59

1961-2015

1981-2015

4

Демир Капија

41°25’00”

22°21’00”

125

1961-2015

1988-2015

5

Крива Паланка

42°12’00”

22°22’00”

691

1961-2015

1961-2015

6

Лазарополе

41°32’00”

20°04’00”

1332

1961-2015

1961-2015

7

Маврови Анови

41°42’00”

20°04’00”

1240

1961-2015

1961-2015*

8

Охрид

41°07’00”

20°04’00”

760

1961-2015

1961-2015

9

Попова Шапка

42°01’00”

20°05’00”

1750

1961-2008

1985-2008

10

Прилеп

41°21’00”

21°13’00”

661

1961-2015

1961-2015

11

Скопје Зајчев Рид 42°01’00”

21°12’00”

301

1981-2015

1981-2015

12

Скопје Петровец

41°57’00”

21°13’00”

240

1961-1966

1961-1975

13

Солунска Глава

41°42’00”

21°12’00”

2540

1973-2009

1973-2009

14

Струмица

41°26’00”

22°23’00”

224

1961-2015

1966-2015

15

Штип

41°44’00”

22°21’00”

322

1961-2015

1961-2015

Забелешка

IДислоцирана во
1967 г.;
од 2001 година
мануелното мерење
е заменето со АМС

Легенда: Обоено поле, станицата работела во 2016 г.
(*) серија со податоци што недостасуваат
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Климатолошките станици сè уште имаат проблеми со контролата на квалитетот. Најголемиот
број станици не работат (само 7 станици сè уште се функционални). Достапноста на податоците
е претставена во следнава табела:
Табела B4.11. Статус на месечни податоци (средна температура и врнежи) измерени во климатолошките станици
N°

Метеоролошка
станица

Географска
ширина

Географска
должина

Елевација
(m)

Период
1961-1990

Период
1971-2000

Период
1981-2010

Период
2010-2015

1

Амзабегово

41°49’00”

22°20’00”

250

+*

+*

+*

-

2

Валандово

41°19’00”

22°23’00”

100

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

3

Велес

41°43’00”

21°14’00”

175

+
(1961-1987

4

Гостивар

41°48’00”

20°05’00”

525

+*

5

Дебар

41°31’00”

20°03’00”

675

+

-

+
(20032010)

+

6

Делчево

41°58’00”

22°24’00”

630

+

+*

+

+

7

Кавадарци

41°26’00”

22°20’00”

260

+*

-

-

-

+

-

-

8

Катлановска
Бања

41°54’00”

21°14’00”

240

+
(19631990)

9

Кичево

41°31’00”

20°05’00”

620

+*

-

-

-

10

Кочани

41°55’00”

22°22’00”

345

+

+

+

-

11

Кратово

42°05’00”

22°20’00”

640

+

+

+

+

12

Крушево

41°22’00”

21°11’00”

1230

+

+

+

+

13

Куманово

42°08’00”

21°14’00”

338

+*

+*

+

+

14

Македонски Брод 41°31’00”

21°11’00”

545

+*

+

-

-

15

Нов Дојран

41°13’00”

22°24’00”

180

+*

+*

+*

+

16

Радовиш

41°38’00”

22°22’00”

380

+*

+*

-

-

17

Ресен

41°05’00”

21°10’00”

881

+

-

-

-

Забелешка

(1961-1982) Дебар
(1983-1990)
Дебар-Шпиље
(2003-2015)
Дебар, нова
локација

Времетраење на
осончаност
(1999-2015)

Времетраење на
осончаност
(1961-2015)

Легенда: Обоено поле, станицата работела во 2016 г.
(+) целосна серија; (+*) серија со податоци што недостасуваат

Статусот на станиците за мерење на количествата врнежи е даден во Анекс 1 кон овој извештај.
Дневните податоци се достапни единствено за главните метеоролошки станици, како што е
прикажано во следнава Табела Б4.12.
Табела Б4.12. Статус на дневните податоци измерени во метеоролошките станици
Мрежа

Дигитализирани

Контрола на квалитетот

Хомогенизирани

Главни метеоролошки станици

1961-2015

да

ne

(Со исклучок на Попова Шапка и
Солунска Глава)

не

ne

ne

Климатолошки станици

1991-2015

не

не

Станици за врнежи

1991-2015

не

не

Достапноста на податоците е многу ограничена поради фактот што, врз основа на постоечкото
законодавство, Управата за хидрометеоролошки работи ги наплаќа услугите за обезбедување
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податоци во дигитална форма (Тарифник за висина на надоместокот на реално направени
трошоци за вршење услуги за давање хидрометеоролошки податоци и продукти од архивата
на Управата за хидрометеоролошки работи, објавен во Службен весник бр. 33/09). На следнава
Табела Б4.13 покажува дека два периоди на месечни просеци (1961-1991 и 1971-2000 г.) само за
температурите (средна, максимална и минимална) и врнежите се јавно достапни. Достапноста
на податоците е прикажана, исто така, во Табела Б4.13.
Табела Б4.13. Процена на пристапот до достапните национални податоци
Мрежа
Главни метеоролошки
станици

Климатолошки станици
Станици за врнежи

Податоци

Период 1961-1990.

Период 1971-2000.

Период 1981-2010.

Месечни

Температура (средна,
макс. и мин.), врнежи
Достапни

Температура (средна,
макс. и мин.), врнежи
Достапни

На барање*

Дневни

На барање*

На барање*

На барање*

Месечни

На барање*

На барање*

На барање*

Дневни

На барање*

На барање*

На барање*

Месечни

На барање*

На барање*

На барање*

Дневни

На барање*

На барање*

На барање*

Цената за метеоролошките податоци што е утврдена во тарифникот е прилично висока, особено
како во проектот за ANC треба да се користат дневни податоци. Меѓутоа, врз основа на
барање од владините институции, можно е определени метеоролошки податоци да се добијат
бесплатно. Цената на чинење што е поврзана со добивањето на метеоролошките податоци е
прикажана во следнава Табела Б4.14.
Табела Б4.14. Трошоци за дневни и месечни метеоролошки податоци
Цена на чинење (без ДДВ)
МКД

Цена на чинење (без ДДВ)
приближно ЕУР

Дневни податоци за еден метеоролошки елемент од една
метеоролошка станица за една година

3.040

50

Месечни податоци за еден метеоролошки елемент или параметар од
една метеоролошка станица за серија од 30 години

2.560

42

Месечни податоци за еден метеоролошки елемент или параметар од
една метеоролошка станица за серија од повеќе од 30 години

3.680

60

Податоци

Извор: Во согласност со Тарифникот за висина на надоместокот на реално направени трошоци за вршење услуги за давање
хидрометеоролошки податоци и продукти од архивата на Управата за хидрометеоролошки работи (Службен весник бр. 33/09).

Обработката на температура и врнежите во земјата ќе биде претставена во следниве делови.
Температура на воздухот во Република Македонија
Температурата на воздухот е еден од најважните елементи на времето и климата бидејќи таа
го утврдува климатскиот тип, карактеристиките на топлинската состојба на атмосферата
и температурниот режим на територијата. Просторната распределба на температурата на
воздухот зависи од географската должина, географската ширина и надморската височина.
Врз основа на корелативните зависности меѓу надморската височина и средната температура
на воздухот за секоја хомогена физичко-географска средина, промените на температурата на
воздухот се добиени во зависност од надморската височина. Просечното термичко поле во
Република Македонија е прикажано на годишен изотермички графикон (Слика Б4.4).
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Слика Б4.4. Средна годишна температура на воздухот во Република Македонија

Највисоките вредности на годишната температура на воздухот се јавуваат во гевгелисковаландовскиот регион, со средна годишна температура на воздухот што е повисока од 14oC.
Влијанието на медитеранската клима се чувствува најмногу во овој дел од земјата. Во некои
години медитеранското влијание се чувствува уште подлабоко во Балканскиот Полуостров,
особено по текот на реката Вардар, како и во Струмичката котлина.

Слика Б4.5. Средна температура на воздухот во јануари во Република Македонија
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Јануари е најладниот месец во Македонија. Просечната месечна температура на воздухот во
најладниот месец е прикажана на Слика Б4.5.Највисоките вредности се забележани во регионот
на Гевгелија и Валандово (повисоки од 3oC), од 0oC до 2oC долж реката Вардар, во струмичката
котлина, Пелагонија, Охрид и преспанската котлина, меѓу 0oC и -2oC во планинските делови
на Крушево и Лазарополе, од -2oC до -4oC на Попова Шапка и меѓу -6oC и -8oC во највисоките
делови на планинските региони (Солунска Глава).
Јули е просечно најтоплиот месец во Македонија. Просечната месечна температура на воздухот
се движи меѓу 24oC и 25oC во регионот на Гевгелија и Валандово, од 15oC до 20oC во Берово
и преспанската котлина, Крушево, Маврови Анови и Лазарополе, од 10oC до 15oC на Попова
Шапка и во планинските области, од 8oC до 10oC во највисоките делови на планините Јакупица,
Шар Планина и Баба (Слика Б4.6).

Слика Б4.6. Средна температура на воздухот во јули во Република Македонија

Врнежи во Република Македонија
Просторната распределба на врнежите во Република Македонија е нерамномерна поради
комплексната орографија што влијае врз плувиометрискиот режим во текот на месеците,
годишните времиња и годините. Нерамномерноста на просторната распределба на врнежите
е резултат на промените на надморската височина, географската должина и географската
широчина. Орографските услови во земјата и планинските масиви во нејзиното окружување
претставуваат значаен фактор за развојот на времето и климата. Планинските масиви и
нивната меридијанска поставеност во северниот дел на Македонија влијаат врз трансферот
и модификацијата на воздушните маси, што се богати со влажност и се пренесуваат кон
централните делови на Балканскиот Полуостров.
Двата основни плувиометриски режими, т.е., медитеранскиот и континенталниот, се преклопуваат
на територијата на Македонија. Меѓу овие два специфични и различни плувиометриски
режими се присутни и два преодни режима: преодниот медитерански плувиометриски режим
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и преодниот континентален плувиометриски режим што може да се одвојат врз основа на
актуелните максимални врнежи во текот на годината.

Слика Б4.7. Хистограми и плувиометриски режим (според Ристевски П., 1986 г.)

Во областа на медитеранскиот режим на врнежи, најврнежливите месеци во текот на годината се
ноември, октомври и декември. Во областа со континентална клима, максималните количества
врнежи се јавуваат во мај и јуни.
Најврнежливата област во земјата е областа на планинските масиви на север, областа на
планините Шар Планина, Бистра и Стогово, како и планинскиот масив на Јакупица со врвот
Солунска Глава и Баба со врвот Пелистер, каде што годишната сума на врнежи изнесува околу
1000 mm. Најсушните области во земјата се Овче Поле, Тиквеш и околината на Градско, со
годишна сума на врнежи од околу 400 mm. На целата територија на Македонија, најсушните
месеци се јули или август и понекогаш септември.

Б4.4. СТАТУС НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОГРАФСКИОТ ИНФОРМАЦИСКИ
СИСТЕМ (GIS)
Создавањето дигитални бази на податоци што вклучуваат GIS&RS податоци е растечки тренд
во земјата и се развиваше во многу институции на централно и локално ниво, првенствено
во областа на животната средина и земјоделството. Во функција се неколку системи, пред сè
посветени на подобрување на управувањето и следењето на природните ресурси. Република
Македонија е дел од иницијативата на CORINE за земјишната покривка и поради тоа постојат
три збирки податоци за земјишната покривка во земјата (CORINE LC 2000, 2006 и 2012 г.) во
дигитален формат (shape file) што содржат информации за земјишната покривка на три нивоа
и со размер 1:100.000. Овие податоци се достапни за јавно користење и ќе бидат искористени
за потребите на проектот за ANC.

152

ОБЛАСТИ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА ВО ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА: ПРОЦЕНА И ПРЕПОРАКИ ЗА ПОЛИТИКИ

Друга збирка податоци е изготвена од страна на Агенцијата за просторно планирање и содржи
информации за инфраструктурата, климата, хидрологијата и хидрографијата во земјата во
формат на shape и растер датотеки. Овие податоци не се јавно достапни и дел од зачуваните
информации во достапниот примерок од овие податоци се застарени, иако најверојатно во
Агенцијата може да се најдат ажурирани податоци. Агенцијата за катастар на недвижности
(АКН) го изготвува и води дигиталниот катастар на земјиштето во земјата. Постојат дигитални
податоци за имотните права на ниво на парцела, но недостасуваат податоците за бонитетните
класи на земјиштето. За подобар пристап и пребарување на зачуваните податоци, Агенцијата
изготви кориснички ориентиран GIS портал (http://ossp.katastar.gov.mk/OSSP/). GIS порталот
нуди широк спектар од функционалности за пребарување и идентификација на катастарските
броеви, парцели и локации во простор, со геореференцирани авионски фотографии со висока
резолуција.
Во минатите неколку години, во рамките на Одделението за земјишна политика на
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ), беше воспоставен
Систем за идентификација на земјишните парцели (LPIS) за водење евиденција за користењето
на земјоделското земјиште во земјата. Базата на податоци содржи GIS слоеви за границите
на земјоделските парцели како shape датотеки со соодветните класи на користење на
земјиштето. Авионските фотографии со висока резолуција за целата земја што беа направени
во 2009 година служат како основа за изработката на оваа дигитална GIS база на податоци,
што ќе се ажурира на секои 5-6 години. Користењето на земјиштето дополнително се утврдува
преку податоците што се собрани од примарните земјоделски производители што поднесуваат
барања за субвенции. Потврдувањето на собраните податоци се врши преку теренски проверки
од страна на вработените во Министерството и преку дополнителни сателитски фотографии
со висока резолуција за конкретни региони. Податоците од дигиталната база на податоци на
LPIS се за интерна употреба во МЗШВ и Платежната агенција, но може да се искористат и за
други цели, како што е проектот за ANC , на барање.
Друга дигитална збирка од податоци врз основа на GIS се чува во Управата за хидрометеоролошки
работи на Македонија, што содржи долгорочни податоци од метеоролошките мерења и
климатолошки податоци. Неодамна специјалистите од оваа установа започнаа со изготвување
карти со GIS моделирање за определени климатски параметри и индекси, на пр., температура,
врнежи, евапотранспирација, ветар и SPI (стандардизиран индекс на врнежи) (повеќе
информации се дадени во Поглавјето Б.4.3.).
Како што е објаснето во Поглавјето B.4.2., сите релевантни податоци во врска со почвата,
како што е просторната распределба на картографските единици и комплекси за почвата,
картите за својствата на почвата, картите за ризиците и соодветноста на почвите, како и
споредните поврзани варијабили (на пр., клима, геологија, CORINE земјишна покривка, DTM,
итн.) се зачувани во гео-базата на податоци на МАСИС, што е објавена преку WEB GIS порталот.
Во рамките на оваа гео-база на податоци има два DTM: а) со резолуција од 5m, изготвена
со обработка на авионските фотографии на МЗШВ во 2009 година и б) со резолуција од 20
m, изготвена од АКН, врз основа на авионските фотографии од 2007 година направени за
изготвување на дигитални топографски мапи со размер 1:25.000. Горенаведените модели на
теренот беа коригирани и подобрени од специјалистите што учествуваа во креирањето на
МАСИС и се зачувани во неговата гео-база на податоци. Овие модели може да се искористат
во процесот на разграничување на ANC за идентификација на областите со нагиб >15%.
Од 2013 година локалната самоуправа беше организирана на таков начин што територијата
на земјата е поделена на 80 административни единици (општини) и градот Скопје како
посебна административна единица што е поделена на 10 општини. Покрај овие две нивоа на
административна управна структура, Република Македонија беше поделена во согласност со
Номенклатурата на територијалните единици за статистички потреби (НТЕС) во 2005 година.
На ниво на НТЕС 1 и НТЕС 2, целата територија на земјата се смета како еден регион, додека,
пак, на ниво на НТЕС 3, постојат 8 статистички региони: вардарски, источен, југозападен,
југоисточен, пелагониски, полошки, североисточен и скопски регион (Слика Б4.8).
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Слика Б4.8. Позиција и НТЕС 3 во Република Македонија

Б4.5. ПРОПУСТИ ВО ПОДАТОЦИТЕ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЈА
Како што веќе беше спомнато, во последниве две децении, креирањето дигитални бази на
податоци што се засноваат на GIS стана стандарден пристап за попишување на природните
ресурси и инфраструктурата во земјата. Меѓутоа, постојат неколку проблеми во врска со
квалитетот на податоците, користењето и одржувањето на креираните бази на податоци и
зачуваните податоци, како што е нагласено долу:
•
•
•
•

сите дигиталните бази на податоци се креирани во различни институции за различни
цели,
постои сериозен недостиг од мрежно поврзување на креираните дигитални бази на
податоци,
квалитетот на зачуваните податоци во голем број случаи не е доволен во смисла на
конзистентноста, континуитетот и форматот,
достапноста на податоците во многу случаи претставува значајно ограничување поради
внатрешните процедури и политики на институциите што ги поседуваат податоците.

Во согласност со методологијата што се применува во ЕУ за дефинирање на ANC , во случајот
на Македонија постоечките збирки податоци што се чуваат од МАСИС може да го исполнат
најголемиот дел од посебните критериуми за разграничување на ANC , особено во однос на
податоците за почвата и теренот.
Единствените параметри за почвата што недостасуваат се:
•

•

•
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Точните мерења на „почви со слаба или многу слаба дренираност“ (водата се задржува во
почвениот профил определен временски период). Овој критериум ќе се надмине преку
користење на втората опција, или преку идентификација на глејни почви од постоечката
дигитална карта на почвите.
Постоечката база на податоци за почвите не содржи податоци за класите според
текстурата како што е наведено во вториот критериум „Неповолна текстура и
каменливост на почвата“. Врз основа на постоечките податоци за содржината на
фракциите од текстурата на почвата, како што се: глина, прав и песок, класите на почви
според текстурата може да се пресметаат преку пресметки од картата.
Не постојат записи за алкалноста во почвата во базата на податоци на МАСИС;
оттаму, третиот критериум „лоши хемиски својства“ ќе се пресмета врз основа на
разграничувањето на областите под солени почви.
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За сите останати почвени критериуми за разграничувањето на ANC , постоечката база на
податоци за почвите содржи доволно податоци за почвите во смисла на квалитетот, форматот
и резолуцијата. Во секој случај, може да се извршат дополнителни анализи и пресметки за
идентификација на ANC областите.
Како што беше претходно наведено, по финализирањето на долгорочната Програма за
изготвување на Педолошката карта со размер 1:50,000 во средината на 1990-тите години
немаше организирано следење и систематско истражување на својствата на почвата. Во
смисла на следењето на почвените ресурси, главниот фокус треба да биде на натамошното
спроведување на новосоздадениот Македонски почвен информативен систем (МАСИС),
особено на развојот на техничкото знаење во областа на дигиталното мапирање на почвите и
техниките за земјишно набљудување за вработените, како и на одржувањето и подобрувањето
на техничките капацитети.
Во смисла на собирањето податоци, главните активности треба да бидат посветени на:
•
•
•
•
•
•
•

Допрецизирање на постоечката педолошка карта, особено прецизирање на просторната
распределба на почвените типови и темелно истражување на педотрансферните
функции на почвата,
Следење на процесите на деградација на почвата со фокус на ерозијата на почвата,
запечатување на почвата, загуба на органската материја во почвата и контаминација на
почвата, особено ако овие процеси се случуваат во ANC ,
Идентификација и квантификација на природните ограничувања во најпогодените
области,
Осмислување мерки и спроведување активности за примена на конзервациски мерки
спречување на негативните влијанија што ги загрозуваат природните ресурси,
Следење на ефектите на спроведените мерки врз природните ресурси,
Спроведување приспособени мерки за ублажување и надминување на природните
ограничувања во погодените области,
Подобрување на отпорноста на природните ресурси, со главен акцент на почвените и
водните ресурси.

Што се однесува до климатските податоци, постоечките јавно достапни збирки од податоци
обезбедуваат месечни податоци за главните метеоролошки станици за периодите 1961-1990
и 1971-2000 г., но тие не се доволни и со добар квалитет за изготвување метеоролошки карти
со добра резолуција. Треба да се вклучат најмалку седумте функционални климатолошки
станици за да се зголеми бројот на станиците што ќе се користат за утврдување на просторната
распределба на температурата, врнежите и евапотранспирацијата. Начелно, користењето на
месечните податоци ќе биде доволно прецизно за потребите на активностите во рамките на
проектот за ANC , бидејќи трошоците за утврдување и добивање на дневните податоци се
екстремно високи.
Главниот проблем што треба да се надмине е да се подобри јавниот пристап до јавните
податоци што се собираат и обработуваат од Управата за хидрометеоролошки работи. Исто
така, поради недостигот на ресурси, Управата за хидрометеоролошки работи забрзано ги
редуцираше мрежата и бројот на своите главни климатолошки станици во изминатиот период.
Овој процес треба да се запре и, најверојатно, да се анулира преку зајакнување и подобрување
на метеоролошката мрежа во земјата.

Б4.6. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРЕНО УПРАВУВАЊЕ СО
ПОДАТОЦИТЕ ВО КОНТЕКСТ НА ОБЛАСТИТЕ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА
Со цел да се подобри управувањето со постоечките дигитални збирки од податоци во врска
со следењето на животната средина и просторните податоци, од суштинско значење е да
се развие концепција за интегрирање на постоечките податоци преку: мрежно поврзување,
хармонизирање и усогласување. Ова интегрирање ќе овозможи лесен пристап и размена на
податоците. Поради овие причини, во 2012 година беше изготвена Стратегија за национална
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инфраструктура на просторни податоци (НИПП). Визијата на Стратегијата е да се дефинира
општата концепција за интегрирање и усогласување на постоечките геопросторни податоци во
согласност со принципите од директивата INSPIRE.
Успешноста на проектот за ANC ќе зависи и од координацијата на органите што се одговорни
за собирањето и следењето на различните видови податоци. Ова ќе овозможи усогласување и
изедначување во смисла на методологијата, резолуцијата и форматот на собраните податоци
и избегнување на преклопувањата. Спроведувањето на таквата концепција ќе го подобри
квалитетот на собраните податоци и на понудените услуги и ќе ги намали трошоците за
севкупниот процес за собирање податоци и разграничување на ANC. Достапноста на податоците
е од клучно значење, така што едно од основните прашања на коешто треба да му се посвети
внимание треба да биде воспоставување јасни протоколи за пристап до податоците, нивото на
пристапот, дисеминацијата и користењето на мрежно поврзаните збирки од податоци.

Б4.7. АНАЛИЗИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ПОДАТОЦИТЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРА
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ВО ОДНОС НА ANC
Постојат неколку институции што се засегнати од проектот за ANC. Тие имаат доволни
капацитети за следење, собирање и управување со варијабилите за животната средина и
просторните податоци, а најрелевантните од нив се:
Министерство за животна средина и просторно планирање (МЖСПП). МЖСПП е поделено на
неколку сектори (Сектор за животна средина, Сектор за индустриско загадување и управување
со ризик, Сектор за природа, Сектор за води, итн.), при што најрелевантните сектори во однос
на ANC се: Просторниот информативен систем (ПИС) и Македонски информативен центар за
животна средина (МИЦЖС).
МИЦЖС е поделен на четири одделенија за Мониторинг на квалитетот на воздухот, Аналитика
и известување, Катастри и моделирање и ИТ одделение. Мисијата на МИЦЖС е да ги собира
сите информации за животната средина од самомониторингот на различните институции и
од други извори, како и од сопствениот мониторинг. Дополнително, МИЦЖС прави достапни
за јавноста преку својот електронски информативен систем (преку веб страната на МЖСПП)
низа соодветни информативни материјали, како што се: брошури, извештаи, итн. Основната
функција на МИЦЖС е да обезбедува релевантни, систематизирани, стандардизирани и јавно
достапни информации за состојбата, квалитетот и трендовите во сите сегменти на животната
средина (вода, воздух, бучава, отпад).
Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ). МЗШВ, исто така,
е поделено на неколку сектори и одделенија. Во смисла на разграничувањето на ANC и
управувањето со податоците што се поврзани со ANC , следниве одделенија ги поседуваат
релевантните капацитети, ресурси и податоци: Сектор за регистрирање и управување
со земјоделско земјиште и Сектор за консолидација на земјоделско земјиште, размена и
идентификација на земјишни парцели.
Во рамките на својата организација единица за LPIS, секторот за консолидација и идентификација
ги поседува најрелевантните податоци, како и техничките и човечките капацитети во
врска со ANC. Мисијата на ова одделение е да врши периодични контроли на користењето
на земјоделското земјиште на ниво на парцели, преку RS податоци (ортофотографии) како
основен извор за идентификација, да обезбедува потврдени податоци за LPIS на Платежната
агенција и други владини и невладини тела, агенции и институции. Базата на податоци за LPIS,
всушност, содржи записи за земјоделското земјиште што тековно се обработува (Слика Б4.9).
Одделението е составено од 4 вработени што се квалификувани за работа со GIS и управување
со базата на податоци и 70 вработени во подрачните канцеларии на Министерството за
внесување на теренските податоци.
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Слика Б4.9. Пример за идентификација на земјоделско земјиште (извор: LPIS-МЗШВ)

Управата за хидрометеоролошки работи е орган во состав на МЗШВ и нејзиниот делокруг
е опишан во поглавјето Б4.3.
Агенција за катастар на недвижности (АКН). АКН е независно владино тело што управува со
работите што се поврзани со воспоставувањето и одржувањето на катастарот на недвижности,
управување со геодетски-катастарскиот информациски систем, итн. Треба да се забележи
дека Националната инфраструктура на просторни податоци што е предвидена во Стратегијата
за НИПП е воспоставена и одржувана од страна на Агенцијата за катастар на недвижности.
Агенцијата поседува експертиза на високо ниво за GIS и RS, но нејзините активности се многу
ориентирани кон недвижностите и одржувањето и ажурирањето на катастарот. Стручните
лица од АКН речиси и да немаат искуство со следењето и решавањето на проблемите што
се поврзани со управувањето со природните ресурси. Сепак, Агенцијата поседува релевантни
податоци во врска со идентификацијата и разграничувањето на ANC , на пр., топографски
карти, DTM (резолуција од 20 m), инфраструктура, административни граници, итн.

Б4.8. ПРОЦЕНИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРЕПОРАКИ ЗА
ПОЛИТИКИТЕ ШТО СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА КАРАКТЕРИЗИРАЊЕТО И
МАПИРАЊЕТО НА ОБЛАСТИТЕ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА,
ВКЛУЧУВАЈЌИ СОЦИО-ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ
Националната политика за областите со природни ограничувања е утврдена во членовите 76
и 77 на Законот за земјоделство и рурален развој (Службен весник на Република Македонија
бр. 49/10 од 12.04.2010 г.) Член 76 предвидува дека политиката за поттикнување земјоделска
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дејност што е полезна за животната средина се спроведува преку групи на мерки, една од коишто
е: одржлива употреба на земјоделско земјиште преку мерки за помош за вршење на земјоделска
дејност во подрачја со ограничени можности за вршење земјоделска дејност. Покрај тоа, член 77
нагласува дека помошта за вршење земјоделска дејност во подрачја со ограничени можности за
вршење земјоделска дејност се доделува на земјоделските стопанства за вршење земјоделско
производство во таквите подрачја во вид на директни плаќања за поддршка на приходите на
земјоделските стопанства.
Директните плаќања се исплаќаат на земјоделските стопанства во вид на годишни исплати по
површина обработено земјоделско земјиште и не може да изнесуваат повеќе од 30.000 МКД
(приближно 500 ЕУР) по хектар. Видот на активностите што се поддржани од овие мерки треба
да бидат пропишани од министерот а постапката за спроведување ја пропишува директорот на
Агенцијата по добивање позитивно мислење од Министерството за земјоделство, шумарство и
водостопанство. Овој член овозможува, по исклучок, дополнителна финансиска поддршка во
висина до 15% за директните плаќања за областите со природни ограничувања.
Програмата за директна поддршка за рурален развој за 2016 година (Службен весник бр.
6/2016 од 15.01.2016 г.) ја предвидува мерката 211 (Помош за вршење земјоделска дејност во
подрачјата со ограничени можности за вршење земјоделско производство) што се спроведува
во согласност со став 8 на член 77, или како дополнителна финансиска поддршка во висна
до 15% за директните плаќања по површина или грло добиток за земјоделските поседи во
подрачјата со ограничени можности за производство. Износот на финансиската поддршка
за оваа мерка во 2016 година е 35 милиони МКД (5 милиони за 2016 година и 30 милиони за
нереализираните плаќања од претходните години).
Подрачјата што се квалификуваат за добивање на поддршката (Помош за вршење земјоделска
дејност во подрачјата со ограничени можности за вршење земјоделско производство) се
дефинирани во Уредбата за критериумите за директни плаќања, корисниците, максималниот
износ и начинот за вршење директни плаќања за 2016 година (Службен весник 2/2016 од 8.1.2016
г.). Во согласност со овој акт, областите на надморска височина над 700 m се квалификуваат за
дополнителна поддршка од 15%.
Критериумите за дефинирање на областите со природни ограничувања може да обезбедат
многу подобар пристап кон реалните ограничувања и е добро тие да бидат утврдени и
прогласени како такви врз основа на реални мерења и потврдени параметри во согласност со
барањата од методологијата за ANC.
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ПОГЛАВЈЕ Б.5
СТАТУС НА ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА
ПОЧВАТА, КЛИМАТА И ДИГИТАЛНОТО
МАПИРАЊЕ ВО ЦРНА ГОРА
Мирко Кнежевиќ1, Драго Ѓаќиќ2, Сања Павичевиќ3 и Александра Мартиновиќ4

Б5.1. ВОВЕД
Црна Гора припаѓа на земјите од Југоисточна Европа и Западен Балкан. Географските координати
на крајните точки на државната територија се 43° 32‘ (Мочевиќи, Пљевља) и 41° 52’ (Ада,
Улцињ), северна географска ширина и 18° 26’ (Суторина, Херцег Нови) и 20° 21’ (Јабланица,
Рожаје), источна географска должина. На копно, таа се граничи со Хрватска на запад (14 km),
Босна и Херцеговина на запад/северозапад (225 km), Србија и Косово* на север и североисток
(203 km) и Албанија на исток/југоисток (172 km). Должината на брегот на Јадранско Море во
земјата изнесува 293 km.
Вкупната површина на државната територија е 13.812 km2, а површината на територијалните
води е околу 2.540 km2, иако границата меѓу Црна Гора и Хрватска сè уште не е дефинитивно
утврдена. Границите на Црна Гора со соседни земји се природно утврдени е не се оспорени, со
исклучок на границата со Хрватска, на полуостровот Превлака и во Јадранско Море.
Врз основа на пописот од 2003 година, Црна Гора има 620.145 жители со густина на населението
од 44,9 жители на km2. Во административна смисла, државната територија е поделена на 23
политичко-територијални единици – општини што ја претставуваат локалната управа. Голубовци
и Тузи имаат статус на градски окрузи и административно се дел од главниот град Подгорица
(Слика Б5.1. Административна поделба на Црна Гора).
Геолошки карактеристики
Теренот на Црна Гора е составен од карпи од доцниот Палеозоик, Мезозоик и Кенозоик. Во
однос на хидрогеолошките карактеристики, преовладуваат високо водопропусните карбонатни
карпи. Поради составот на карпите, врнежите брзо продираат во земјата и ги напојуваат и
затворените и отворените карстни аквифери што се празнат во зоните на ерозивните основи,
крајбрежното море, Скадарското Езеро и долж работ на Зета-Белопавлиќката рамница,
Никшичко Поле и долж водените корита.
Површината на Црна Гора е составена од карпи со различна старост и петрографски состав.
Југозападниот дел на земјата е покриен пред сè со карбонатни карпи, а повремено се присутни
флиш и квартерни седименти. Низ целата земја се распространети варовници и доломити од
Тријас, Јура и Креда и флиш од епохата на Еоцен. Североисточниот дел на Црна Гора е изграден
од силикатни – Палеозоички кластични карпи и од Тријас, како и од вулкански карпи и варовник,
што во определени планини потекнуваат од Јура и Креда периодите. Во најниските делови
на регионот, квартерните седименти се сретнуваат најмногу како глациофлувијални слоеви
а поретко како езерски (миоценски) седименти. Голем дел од флишот во централниот дел на
Црна Гора продолжува од Гацко и Волујак во Босна и Херцеговина (ентитетот на Република
1
2
3
4
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Српска) до планината Комови и границата со Албанија.
Поради својата долга геолошка историја, врз којашто влијаеле и тектонските движења, Црна
Гора е богата со различни видови карпи (магматски, седиментни и метаморфни) и многу преодни
форми. Поради оваа причина геолошкиот состав на земјата е многу хетероген, што резултирало
во голема разновидност на земјишната покривка, како во смисла на типологијата, така и во
однос на физичките и хемиските карактеристики и својства.

Слика Б5.1. Административна поделба на Црна Гора
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Географски карактеристики
Како последица на долгата геолошка еволуција на теренот и променливите ендогени и
егзогени сили, релјефот на Црна Гора е многу разновиден. На север доминираат високи
планини; централниот дел е составен од карстна област со поголеми депресии/низини, додека,
пак, крајбрежните рамници се со различна широчина, од неколку стотици метри од неколку
километри паралелно на брегот. Крајбрежната зона е одвоена од копното од планините Орјен,
Ловќен и Румија, чиишто падини понекогаш, како во случајот на заливот Бока Которска, стрмо
се спуштаат до брегот. Најнискиот дел на централната копнена област се состои од долините
на реката Зета и на долниот тек на реката Морача, што ја образуваат Зетско-Бјелопавлиќката
рамница со Скадарското Езеро - најголемото езеро на Балканот. Планинските венци на север
вклучуваат 37 врва со височина над 2.000 m, од коишто највисоки се Боботов Кук (Дурмитор)
и Маја Розит (Проклетије), секој со височина од 2.522 m. Планинските врвови во Црна Гора
припаѓаат на оние делови на Балканскиот Полуостров што претрпеле најголема ерозија од
мраз во текот на последниот глацијален период. Најдлабокиот кањон во Европа, кањонот на
реката Тара со длабочина до 1.300 m, исто така се наоѓа во северниот планински регион.
Црна Гора е претежно планинска земја со многу мали ниски области непосредно долж брегот,
басенот на Скадарско Езеро, неколку долини на поголемите реки (Лим, Тара, Ибар, Цехотина)
и карстни полиња. Од вкупната површина на Црна Гора, само околу 5% имаат нагиб до 5°, што
значи дека земјата е екстремно ридеста и планинска, испресечена од потоци чиишто долини
наизменично пенетрираат во форма на клисури и кањони. Од морето до внатрешноста на
Црна Гора, рамничарски релјеф се јавува во крајбрежните полиња (12.000 ha) и во басенот на
Скадарско Езеро (42.000 ha). Тие се сметаат за рамнини во вистинската смисла на зборот. Во
нивното окружување, на падините, постојат определени подрачја на тераси, што се расфрлани,
без значаен континуитет, во зависност од геолошката структура, типовите на карпите и
острината на релјефните форми и нагибот. Терасестото земјиште во овој дел на Црна Гора е
многу важно за земјоделството бидејќи овие тераси се на надморска височина до 500 метри
П.Н.В. но сепак се под влијание на медитеранската клима што овозможува одгледување на
цитрусно овошје, раноградинарство и зимски зеленчук, украсни растенија и цвеќе.
Посебните области на рамно земјиште (до 5 степени) и благи падини (до 7 степени) се
најзастапени во карстните полиња и речните долини, каде што климатските услови
овозможуваат одгледување на континентално овошје и определен број поледелски култури,
ја зафаќаат областа на надморска височина од 500-1000 m. На ридестото земјиште, надвор од
басените и во облик на енклави во шумските зони, исто така постојат ограничени површини на
обработливо земјиште, во комбинација со овоштарници и ливади.
Во високата зона од 1.000-1.500 m П.Н.В. преовладуваат шуми и пасишта, додека, пак,
обработливото земјиште е сместено на висорамнините, пред сè како ливади, а културите се
приспособени на климатските услови што се слични како кај оние за обработливото земјиште.
Шумите и пасиштата (пасишта од планински тип) преовладуваат во областа на надморска
височина над 1.500 m.
Клима
Покрај географската ширина и височината, климата во Црна Гора е определена од присуството
на големите водени маси (Јадранско Море, Скадарско Езеро), фактот што морето навлегува
длабоко во копното (залив Бока Которска), умерено висока планинска област во близина на
брегот (Орјен, Ловќен, Румија), Улцињско поле на крајниот југоисток и планинскиот масив на
Дурмитор, Бјеласица и Проклетије.
Врз основа податоците за основниот климатски период од 1961 до 1990 година и во согласност
со класификацијата на Кeпен, во Црна Гора се присутни два вида клима: умерено топла, тип C
и умерено ладна, тип D. Умерено топлата клима е присутна во пониските делови на земјата,
додека, пак, климата од тип D може да се најде во планинските области во внатрешноста,
пред сè на надморски височини над 1.000 m. Јужниот дел на Црна Гора и рамницата Зета-
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Бјелопавлиќи имаат медитеранска клима со долги, топли и суви лета и релативно благи и
врнежливи зими. Подгорица е градот со највисоката средна месечна температура во лето и
со најголемиот просечен број тропски денови. Климата е значително посурова во карстните
полиња, чиишто најниски делови лежат далеку под околните планински врвови и се наоѓаат
на далечина од 40-80 km од Јадранското Море. Исто така постојат и полиња што се прилично
близу до брегот (околу 20 km) но се одвоени од морето со високи планини.
Централните и северните делови на Црна Гора имаат определени карактеристики на планинска
клима, но евидентно е и влијанието од Средоземното Море, што се одразува на режимот на
врнежите и повисоките средни температури во најстудените месеци. Крајниот север на земјата
има континентална клима што, покрај големите дневни и годишни промени на температурата, се
карактеризира со мали годишни врнежи што се рамномерно распределени во текот на целата
година. Во планинските подрачја на север, летата се релативно студени и влажни, а зимите
се долги и сурови, со честа слана и ниски температури што забрзано се намалуваат како што
се зголемува височината. Најниската средна годишна температура е забележана во Жабљак
(басен на реката Тара).
Средната годишна облачност се зголемува од југ кон север. Најниските вредности се
забележани на црногорското крајбрежје, во рамницата Зета-Бјелопавлиќи и во околината на
Никшиќ. Облачноста на брегот се движи од 44% до 47%, во Подгорица е 48% а во Никшиќ 50%.
Највисоката средна годишна облачност е евидентирана во планинските области на север и во
просек изнесува од 56% до 62%. Набљудувано по месеци, најниската облачност се јавува на
југот во текот на летните месеци, а највисоката на север во текот на периодот од ноември до
февруари.
Времетраењето на сончевите период на брегот се движи од 2.400 до 2.600 часа годишно, т.е.,
од 1.600 до 1.900 часа во планините. Улцињскиот регион има најдолго средно времетраење на
сончево време со 2.557 часа годишно. Во сите области, времетраењето на сончевото време во
јули и август е речиси 4-5 пати подолго отколку во зимските месеци.
Во просек, годишниот број денови со врнежи е околу 115-130 на брегот до 172 на север.
Најврнежливите месеци во просек имаат 13-17, а најсушните 4-10 врнежливи денови. Бројот на
деновите со донекаде пообилни дневни врнежи (над 10 mm) се движи од 25 (Плевља) до 59
(Колашин). Меѓутоа, најголемиот број денови со обилни врнежи е забележан во Цетиње – 74
дена.
Снежната покривка се формира на надморски височини над 400 метри. Снежна покривка што
е подлабока од 30 cm може да се очекува на надморски височини над 600 m, а може да биде
и подлабока од 50 cm на височини над 800 m. Просечниот број денови со снежна покривка
подлабока од 50 cm е 76 дена во Жабљак и 10 дена во Колашин.
Годишните врнежи се многу нерамномерно распределени и се движат од 800 mm на крајниот
север до приближно 5.000 mm на крајниот југозапад. На падините на Орјен, во селото Црквице
(на надморска височина од 940 m) врнежите може да достигнат дури 7.000 mm во рекордните
години, што го прави ова село најдождливото место во Европа.
Географската положба и многу изразената орографија предизвикуваат многу разновидни
климатски карактеристики што прилично ненадејно се менуваат од медитеранска во субалпска
клима. Речните долини, басени и висорамнини се најпогодени од овие промени поради релјефот,
неговата артикулација и падот на теренот. Во оваа смисла, во Црна Гора може да се разликуваат
4-5 климатски зони.
Првата зона се состои од областа на црногорскиот брег и има медитеранска клима што
навлегува делумно изменета преку долината на реката Бојана и Скадарско Езеро и се чувствува
долж долините на реките Зета, Морача, Цијевна и Црнојевиќ. Централните температури на
воздухот во јануари се прилично високи (6,8 – 8,0°C) и ретко се спуштаат под 0°C. Во басенот на
Скадарско Езеро температурите се малку пониски (4,2 – 5,1°C), има повеќе слана и снег, што,
со оглед на тоа дека станува збор за крајбрежна зона, брзо се топи кога паѓа.
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Средните годишни температури на брегот се 15,5-15,8°C, а во басенот на Скадарско Езеро 14,2
– 15,3°C. Во текот на трите летни месеци максималната температура може да достигне до 41°C
а топлината и сувиот воздух имаат негативно влијание врз земјоделските активности.
Просечните годишни врнежи се движат од 1.400 до 1.940 mm во крајбрежните области и од
1.650 до 2.560 mm во рамницата Зета-Бјелопавлиќи.
Втората зона се состои од појас на крајбрежни планини (Румија, Ловќен и Орјен) и карстната
површина на езерото Билеќа кон границата со Албанија. Оваа зона, исто така, е под влијание
на медитеранската клима, во смисла како на температурата, така и на врнежите. Поради ова
влијание што доаѓа од рамницата Зета-Бјелопавлиќи и по долината на Требешњица директно
од Јадранско Море, областа има клима од медитеранско-планински тип. Нејзините главни
карактеристики се топлите и сувите лета и влажниот есенско-зимски период со умерено остри
зими.
Третата зона, на карстните површини (карстните полиња во Грахово, Никшиќ и Цетиње) во
планините, има пониски средни годишни температури (меѓу 9,5-10,7°C) и исклучително високи
врнежи, при што просечните годишни врнежи се во опсегот од 3.140-4.740 mm, но во некои
години се значајно повисоки, на пример во Црквице, што се наоѓа во подножјето на Орјен, тие
може да достигнат до 7.000 mm, што е максималното количество врнежи регистрирано кога
било во Европа. Во оваа зона е вообичаен и снегот, но тој не се задржува многу на земјата
бидејќи јужните врнежливи бранови забрзано го топат во планините.
Четвртата зона, во централниот планински дел на Црна Гора, е карактеристична по
континентална планиска клима и субалпската клима. Релевантните податоци за Колашин
покажуваат дека просечната температура во јануари е -1,9 а во февруари -0,7°C, додека,
пак, во трите летни месеци таа се движи од 13,9 до 15,8°C. Во Жабљак средната годишна
температура е 4,7°C, при што најстудени месеци се јануари (-4,7°C) и февруари (-3,7°C), но
температурата е под 0oC (негативни температури) дури и во декември и март. Летниот период
се карактеризира со просечни месечни температури од 12,0 – 13,9°C и поради тоа Жабљак и
висорамнините околу Дурмитор, Сињајевина, Пива, Љубишња и останатите високи планини
имаат температура на воздухот како температурата во крајбрежните области и рамницата
Зета-Бјелопавлиќи во април.
Апсолутната максимална температура во Колашин е 32,8°C а најниската температура е -29,8oC,
што претставува флуктуација од 62,6°C. На висорамнините, бројот на топлите денови е
значително помал, што предизвикува помали флуктуации на температурата отколку во речните
долини, иако повисоките региони имаат ниски негативни температури што предизвикуваат
навлегување на студен северен ветар и снежна покривка што се задржува долги периоди.
Просечните годишни врнежи во планинските области на Црна Гора се прилични високи и се
во опсегот од 1.500 до 2.500 mm. Оваа област претставува преодна област од изменетата
медитеранска во континентална и планинска клима. Количината на врнежите е поголема во
местата што се поблиску до, или гравитираат кон, басенот на Јадранско Море, а се намалува
во оние места што припаѓаат на басенот на Црно Море.
Петтата зона, во северните делови на Црна Гора, се карактеризира со умерена континентална
клима, со прилично студени зими и топли лета. Средната температура во Плевља е 8,2°C, во Блуе
е 8,5°C, а во Беране и Бјело Поље е 8,8°C. Во оваа област се измерени апсолутна максимална
температура од 35-37°C и апсолутна минимална температура од -25 до -29°C. Температурите во
јануари се негативни во сите места, додека Плевља и Плав имаат негативни температури во
декември и февруари. Плевља, иако е пониско (784 m) од Плав (909 m) е претежно отворена
на континенталната област и, оттаму, има пониски негативни температури, поради северниот
ветар, а маглата во есенско-зимскиот период останува подолго во долините на Тара, Лим и
Ибар.
Летните месеци се најтопли, со просечни месечни температури на воздухот од 14,5 до 18,4°C, а
септември е потопол од мај поради задржувањето на снегот на околните планини. Просечните
годишни врнежи се движат од 796 mm во Плевља и 780 mm во Савино Поле во Бистрица на
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Бело Поле, до 950 mm во Беране, 1.200 mm во Плав, 1.345 mm во Мојковац и 1.467 mm во Гусиње.
Како заклучок, се предвидува дека во различните делови на Црна Гора климатските услови
ги исполнуваат барањата на проектот за ANC во однос на податоците за температурата и
врнежите. Меѓутоа, ова ќе биде предмет на детални статистички анализи и истражувања кога
ќе започне разграничувањето на ANC.
Водни ресурси
Постојат значителни разлики во Црна Гора во однос на распределбата и богатството со водни
ресурси – започнувајќи од сушните карстни области до оние области што се богати како со
површински, така и со подземни води. Општо земено, со просечни годишни истечни води од 624
m3/s (т.е., волумен од 19,67 милијарди m3), територијата на Црна Гора припаѓа на областите што
се богати со вода. Просечниот специфичен истек е околу 43 литри /s/km2. Од вкупниот истек,
околу 95% се води од внатрешноста, додека преостанатите 5% се транзитни води.
Реките истекуваат во два басена: на Црно Море, со вкупна површина од 7.260 km2 (или 52,5% од
територијата) и на Јадранско Море, со околу 6.560 km2 (или 47,5%). Поголемите реки во басенот
на Црно Море се Лим (најдолгата река, 220 km), Тара (146 km), Цехотина (125 km) и Пива (78 km),
додека во басенот на Јадранско море тоа се Морача (99 km), Зета (65 km) и Бојана (40 km).
Природните езера, исто така, се важни водни ресурси, при што најзначајни се Биоградско Езеро
(површина од 0,23 km2), Плавско Езеро (1,99 km2), Црно Езеро (0,52 km2), Шаско Езеро (3,6 km2)
и Скадарско Езеро. Површината на Скадарско Езеро, во зависност од водостојот, се движи од
360 до над 500 km2, додека, пак, волуменот на езерото се движи од 1,7 до 4.0 km3. Вкупната
површина на басенот на Скадарско Езеро е околу 5.500 km2 (4.470 km2 во Црна Гора и 1.030 km2
во Албанија). Природните езера се наоѓаат на елевација што се движи од 1.4 m (Шаско Езеро)
до 1.418 m (Црно Езеро), а три од нив – Биоградско Езеро, Црно Езеро и Скадарско Езеро
– се во национални паркови. Најголемата вештачка акумулација е Пивско Езеро, со вкупен
капацитет од 880 x 106 m3. Другите значајни акумулации ги вклучуваат езерата Слано, Крупац
и Вртач (225 x 106m3) и акумулацијата Отиловиќи (18 x 106 m3).
Мочурливите области начелно се наоѓаат во близина на езерата и, во помала мера, во
крајбрежната област. Најважната мочурлива област се наоѓа во близината на Скадарско Езеро
и е регистрирано како подрачје со меѓународна важност (врз основа на Рамсар конвенцијата).
Податоците за подземните води се нецелосни бидејќи претходните истражувања биле ретки
и со ограничен опфат. Црна Гора е многу богата во хидролошка смисла, бидејќи постојат бројни
површински и подземни водени текови, природни езера и вештачки акумулации на нејзината
територија (видете Слика Б5.2.).
Од повеќе различни извори, големи и мали водни текови, водата од реките истекува во басенот
на Црно Море: Ибар, Лим, Тара, Пива и Цехотина. Специфичните просечни истекувања (Фустиќ
и Ѓуретиќ, 2000 г.) во овие басени се: во басените на Ибар и Цехотина 16-24 l/s/km2, во басенот
на Лим 27-55 l/s/km2 и во басените на Тара и Пива 44 l/s/km2. Просечниот специфичен истек во
басенот на Црно Море е 31,6 l/s/km2.
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Слика B5.2. Хидролошка карта на Црна Гора

Јужниот дел на Црна Гора се состои од басенот на Скадарско Езеро и е блиску до морето.
Реката Морача, со реките Зета и Цјевна, како и реките Црнојевиќ и Црмница, обезбедуваат
вода за Скадарското Езеро. Специфичниот истек на Морача и Зета е околу 60 l/s/km2.
Реката Бојана истекува од Скадарско Езеро и делумно е граничен воден тек долж границата
со Албанија. Средниот годишен истек на Бојана е 665m3/s. Областа на Бока Которска, на
профилот на Вериге (со површина од 826,5 km2), има истек од 79,5 m3/s во морето, а останатите
крајбрежни водени текови во остатокот на Бока Которска имаат истек од 11,7 m3/s вода во
морето во просек во текот на годината. Од басенот на Трбишљица, со површина од 748 km2,
просечниот истек е 38,8 m3/s. Со специфичен истек од 44 l/s/km2, Црна Гора е една од најбогатите
земји во светот според количеството вода.
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Црна Гора има 30 природни езера; најголемото езеро на Балканот, Скадарско Езеро, потоа
Плавско Езеро, Црно Езеро и Шаско Езеро. Сите езера заедно акумулираат 4,2 милијарди
m3 вода, додека, пак, вештачките езера, изградени за целите на снабдување со електрична
енергија и вода, акумулираат над 1 милијарда m3 вода.
Карстниот регион на Црна Гора опфаќа речиси 70% од нејзината територија. Карстот е многу
пропусен, што предизвикува отсуство на површински водени текови, но исто така и богатство
од подземни води што се појавуваат во блиските пониски терени во облик на силни извори.
Подземните води во Црна Гора се со многу добар квалитет, што овозможи изградба на сите
општински системи за водоснабдување во земјата, со исклучок на Плевља и Херцег Нови, со
зафаќање на овие води. Површинските текови, исто така, се со добар квалитет. Квалитетот на
изворските води доведе до и го овозможи брзиот раст на нова индустриска гранка: полнење
вода за пиење во шишиња.
Користење на земјиштето
Земјоделското земјиште опфаќа површина од околу 5.145 km2 или 37% од вкупната национална
територија, 6.225 km2 или 45% се покриени од шуми, додека, пак, населените места, патиштата,
водите, камењарите и останатите категории заземаат 2.442 km2 или 18% од територијата
(податоци од Просторен план, 2008 г.).
Во земјата има вкупно 1.307 населени места. Постоечките и планираните намени на земјиштето
се утврдуваат преку процесот за просторно планирање. Просторните планови се изготвуваат
на национално ниво (Просторен план на Црна Гора за целите на утврдување на просторните
области и плановите за управување за јавните поморски домени и националните паркови,
како и деталните просторни планови и студиите за националните локации). На локално ниво,
постојат просторни-урбанистички планови на единиците на локалната самоуправа, детални
урбанистички планови, урбанистички планови и студии за локалните локации.
Земјоделското земјиште, што претставува важен ресурс за развојот на земјоделството,
изнесува 0,79 ha по глава на жител. По Северна Ирска (1,36 ha/жител), Црна Гора е пред сите
европски земји според овој индикатор.
Националниот референтен центар за Црна Гора (НРЦ) беше задолжен за спроведување на
CARDS проектот: Мапирање на CORINE земјишна покривка во Црна Гора: CLC1990, CLC2000
и CLC2006, што го спроведе геолошкото истражување. Податоците од територијата на Црна
Гора беа интегрирани во европска база на податоци. Податоците се достапни на барање за
релевантните државни институции и министерства и ќе му бидат ставени на располагање на
проектот за ANC , секогаш на барање.
Структурата на земјоделското земјиште покажува дека голем дел од него се смета за неповолен
бидејќи пасиштата (323.953 ha) и природните ливади (126.990 ha) имаат доминантен удел (87%
заедно) во вкупното земјоделско земјиште. Поради развиената орографија, геолошкиот состав
и други услови, ова земјиште се користи многу екстензивно. Депопулацијата на руралните
подрачја во Црна Гора има негативно влијание и ја спречува поцелосната валоризација на
пасиштата и ливадите што со ширењето на шумите се претвораат во шумско земјиште.
Уделот на обработливото земјиште, овоштарниците и лозовите насади со вкупна површина
од 62.154 ha, или 0,095 ha/жител е под просекот во ЕУ и просекот во сите соседни земји.
Заводот за статистика на Црна Гора има податоци за областите на земјоделско земјиште
според категоријата за користење врз основа на редовните анкети за статистички податоци за
производството на различните култури од Пописот на земјоделството од 2010 година.
Тековната состојба во областа на статистичките податоци за производството на земјоделски
култури се карактеризира по разликата меѓу податоците што се добиени од редовните анкети
врз основа на сеопфатниот катастарски систем (Табела Б5.1.) и податоците добиени од
Пописот на земјоделството од 2010 година. Со цел да се усогласат статистичките податоци
за земјоделското производство со препораките на ЕВРОСТАТ, во декември 2013 година беше
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спроведена пилот анкета за земјоделското производство и есенската сеидба врз основа
на примерок. Резултатите од ова истражување ќе бидат искористени за конвертирање на
временска серија, што треба да се случи во иднина.
Табела B5.1. Структура на користење на земјоделското земјиште (2011 г.)

Структура

Површина (ha)

Земјоделско земјиште

515.740

Обработливо земјиште и градини

45.748

Овошни насади

12.007

Лозови насади

4.399

Ливади

126.990

Пасишта

323.953

Бари, рибници и мочуришта

2.643

Извор: МОНСТАТ – Статистички годишник 2012 г.

Карактеристики на почвата
Хетерогената педолошка покривка во Црна Гора е резултат на интеракцијата меѓу природните
фактори на почвата, како што се релјефот, матичниот материјал, климата, вегетацијата и живите
организмите, вклучувајќи ги и луѓето, и педогенетскиот процес. Нивните заеднички дејствија
образувале првенствено автогени - терестријални почви, додека, пак, хидрогените почви се
присутни во значително помала мера. Педолошкиот атлас, неговите карти со размер 1: 50.000
и монографијата „Почвите на планините на Црна Гора“ (Фустиќ и Ѓуретиќ, 2000 г.) обезбедуваат
релевантни податоци за присуството на определени видови земјиште, пониските систематски
единици и нивата распределба.
Според податоците од овие извори, најзастапените почвени типови се оние што се образуваат на
карбонатни карпи или калкомеланосол (национална класификација на почвите) на површина од
660.000 ha, во чиишто рамки се јавуваат литосоли и регосоли како иницијална фаза на почвите.
Во сукцесија со калкомеланосолот, во пониските подрачја се јавуваат и калкокамбисоли на
површина од 30.000 ha и црвеница (Terra Rossa), што се образуваат во приморската област и во
басенот на Скадарско Езеро до височина од 500-600 m. Површината на црвеницата изнесува
околу 84.000 ha. Таканаречената рендзина се образувала на карбонатниот реголит на морените,
глациофлувијалните наноси и сипар на површина од 31.200 ha. На височина над 1.500 m П.Н.В.,
на силикатни супстрати, се издвојува ранкер на површина од 6.830 ha.
Дистричниот камбисол и кафеавото кисело земјиште зафаќаат 394.820 хектари. Тие
се образуваат на кварцно силикатни подлоги што се сиромашни со бази, па со нивното
измивање поради поголемите врнежи, почвата дополнително се закиселува, а кон овој процес
придонесува шумската покривка од четинарите и листопадните дрва, што полека се разградува
и ја зголемува содржината на хумусните киселини во почвата. Овие почви најверојатно ќе ги
исполнат критериумите во однос на pH вредноста за да бидат класифицирани како ANC.
Еутричните камбисоли може да се најдат на површина од 118,300 хектари со слична градба на
профилот како кафеавите кисели почви. Еутричните камбисоли се образуваат на супстрати
со присутен CaCO3, но, без оглед на тоа, тие вообичаено се кисели или умерено кисели. Во
рамниците, на супстратот од дилувијални глини, како во случајот на рамницата на Бјелопавлиќи
и Љешкопоље, над непропустливиот илувијален хоризонт стагнирачката вода по обилните
врнежи ја условила појавата на псевдоглеј на површината од околу 550 ha. Овие области се
исто така потенцијално „соодветни“ да бидат класифицирани како ANC.
Алувијално-делувијалните почви (флувисоли) зафаќаат површина од 34,250 ha во речните
долини, на брегот на Скадарско, Плавско и Шаско езеро и во приморските полиња. Во
најниските делови на теренот, флувисолот преминува во блатно глејна и тресетна почва (еуглеј
и хистосол), што потенцијално може да се класифицираат како ANC.
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Табела B5.2. Категории на ефективната плодност со проценети површини

Бр.

Категории на плодност

Бонитет на земјиштето Површина (ha)

%

1.

Висока плодност

I и II

20.000

1,5

2.

Средна плодност

III и IV

60.000

4,3

3.

Ограничена плодност

V и VI

350.000

25,3

4.

Ниска плодност

VII и VIII

640.000

46,2

5.

Неплодно

без бонитет
(некласифицирано)

312.000

22,7

1,382,000

100

Вкупно

Површината на песочно-чакалното земјиште (3.500 хектари) во Штој во близината на Улцињ и
во коритата на водените текови е незначителна. Исто така, незначителни се површините на
техногените земјишта и рекултивираното земјиште. Тие, исто така, би можеле да ги исполнат
критериумите за класифицирање како ANC.
Врз основа на Педолошката карта на поранешна Југославија со размер 1:50.000, најзастапените
почвени типови во Црна Гора се калкомеланосол (47%) и дистричен камбисол (28%), следени од
еутричен камбисол (8%), црвеница (6%), флувисоли (2,4%), рендзина (2,2%), а преостанатата
површина е покриена со други типови почви.
Најголемиот дел од почвите што се застапени во Црна Гора имаат плиток профил на почва
(можно е да се класифицираат како ANC ) и мала содржина на нутриенти. Од вкупната површина
на ресурсите, не земајќи ги предвид неплодните земјишта (камењари, мочуришта, езера, реки,
патишта и урбани населени места), почвите во Црна Гора (Фустиќ и Ѓуретиќ, 2000 г.) се групираат
во пет категории според ефективната плодност, како што е прикажано во Табела Б5.2.
Процеси на деградација на земјиштето
Во Црна Гора се евидентирани повеќекратни притисоци врз почвите. Кога станува збор за
земјоделското земјиште, вообичаен е процесот на запечатување, или претворањето во
градежно земјиште или земјиште за изградба на инфраструктурата. Земјата и понатаму губи
опсежни површини земјоделско земјиште, следејќи ги трендовите во сите земји на Европската
унија.
Деградацијата на земјиштето, исто така, е забрзана во голема мера поради експлоатацијата
на песок и чакал, рударство, рударски јаловишта и одлагање градежен отпад, индустриски
операции, експлоатација на глина и слични активности. Другите важни фактори за деградација
на земјиштето ги опфаќаат ерозијата (вода, ветар) и оштетувањата на самата локација
(физички, хемиски и биолошки).
Природа и биолошка разновидност
Црна Гора е дел од групата европски земји со најбогата флора и фауна и многу разновидни
екосистеми. Земјата, на пример, се смета за една од најразновидните флористички подрачја
на Балканскиот Полуостров, со околу 3.250 видови растенија, додека, пак, коефициентот на
васкуларни видови растенија (виши растенија) во однос на површината изнесува 0,837 и е
највисок во Европа. Вкупниот удел на заштитените подрачја во националната територија е
9,21% и тие, пред сè, припаѓаат на петте национални паркови.

Б5.2 СТАТУС НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПОЧВАТА
Во текот на периодот 1958-1988 г. во Црна Гора беше изготвена детална педолошка карта
со размер 1:50.000 од страна на Биотехничкиот факултет (поранешен Земјоделски институт).
Истражувањето на почвата опфатило проучување на две илјади профили. За жал, како и во
останатите републики во поранешна Југославија, огромните напори и трудот не беа соодветно
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презентирани пред пошироката стручна јавност и корисниците на земјиштето.
Педолошките податоци ги опишуваат мехничко-физичките и хемиските својства (МФХ својства)
на почвата што се утврдени преку различни лабораториски методи. Покрај тоа, во минатото
беше спроведен систематски проект, во тек од речиси три децении, во чиишто рамки беа
ископани неколку илјади почвени профили низ цела Црна Гора, а својствата на овие профили
беа евидентирани рачно, на хартија, во шест бележници, секоја со по 150 листа. Покрај тоа,
локацијата на секој профил беше првично евидентирана на низа карти со размер 1:50.000.
Педолошка карта во дигитална форма со соодветна база на податоци може да се креира
со дигитализација на податоците и нивното позиционирање. Со соодветни полигони (што
ги претставуваат мапираните почвени типови) и аналитички податоци, може да се изврши
интерполација и просторно претставување на физичките и хемиските својства на почвата.
Би можеле да се изработат тематски карти во врска со текстурата на почвата (груб песок,
ситен песок, мил и глина) како и со основните хемиски својства на почвата (достапен фосфор
и калиум, реакција на почвата, органска материја и вкупни карбонати). Дигитализацијата на
педолошките податоци, како што е прикажано на Слика Б5.4, е во тек.

Слика Б5.3. Оригинална педолошка карта на
почвените типови во Црна Гора

Слика Б5.4 Страница од оригиналните бележници пишувани на рака

Обработката на новите збирки податоци откри определени проблеми во софтверот за анализа
на синтаксата што, меѓу другото, предизвикало неправилно геореференцирање на некои
профили. Имено, излезе дека има многу двојни профили во еден дел од картата, и тие мораше
да бидат проверени поединечно за да се утврди со кои податоци соодветствува конкретната
точка.
Беа дигитализирани својствата на вкупно ~7.666 профили, или ~16.151 слоеви на профили
(секој почвен профил има 1 или повеќе хоризонти што соодветствуваат на почвените слоеви)
од коишто ~4.986 имаат механичко-физички својства и ~6.692 имаат хемиски својства, а 4.030
имаат и механичко-физички и хемиски својства. За ~3.536 профили или ~6.555 хоризонти има
географски координати.
Податоците од книгата „Земјишта на Црна Гора“ беа геореференцирани речиси во целост, во
смисла на тоа што авторите на книгата ги наведуваат деловите на картата каде што е сместен
профилот, како и полињата во рамките на делот од картата, што овозможи релативно лесно
наоѓање на точните координати на профилот.
За целите на изготвувањето на студијата за ANC , не е можно да се користи претходно
наведениот број профили бидејќи недостасуваат правилните координати за многу профили. За
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околу 3.536 од нив постојат и полупрофили, што беа отворени за потребите на педолошките
карти.
Меѓутоа, половина од информациите (околу 1.800 профили со приближно 4.000 слоеви) може да
се искористат во проектот за ANC. Со оглед на фактот што површината на Црна Гора изнесува
околу 13.812 km2, тоа значи дека, во просек, има по еден профил на секои 7,7 km2, што може да
се смета за доволен обем на податоци за проектот за ANC.
Податоците, што може да бидат достапни во целост за 1.800 профили, се како што следува:
горната длабочина на хоризонтот, долната длабочина на хоризонтот, % на скелетни елементи,
% на груб песок, % на фин песок, % на мил, % на глина, % на вкупно песок, % на вкупно глина,
хигроскопска влажност, pH во H2O, pH во KCl, содржина на CaCO3 (%), содржина на органска
материја (%), достапен P2O5 (mg/100 g почва) и достапен K2O (mg/100 g почва). Хидролитичката
киселост, сумата на базни катјони, капацитетот на адсорпција на адсорбираните катјони,
степенот на заситеност со базни катјони не се изработени за сите профили туку само за околу
47% од профилите (приближно 850).
Процентуалниот состав на поединечните фракции од механичкиот состав беше утврден
користејќи го „пипет Б методот“.
Хемиските параметри на почвата беа утврдени со методите што се користеа нашироко во
поранешните републики на Југославија (Џамиќ и др., 1996 г.).
Со оглед на тоа што за целите на студијата за ANC се потребни следниве податоци: класификација
според дренираност, длабочина на почвата, текстура на почвата, каменливост на површината,
органска материја во почвата, салинитет, алкалност и киселост, тимот од Црна Гора потврдува
дека податоците што ни се дадени на располагање се адекватни и валидни. Недостасуваат
податоци во врска со салинитетот и алкалноста, но, имајќи ги на ум климатските услови, т.е.
високите количества врнежи, салинитетот на почвата не е проблем во Црна Гора.
Следните чекори се да се зголеми бројот на профилите во базата на податоци и тие да се
поврзат со соодветните координати. Поради недостигот на финансиски средства и намалениот
број на вработени во Центарот за земјиште и мелиорации не се спроведувани никакви
испитувања на почвите во последниве години. Поради таа причина неопходно е да се воведе
програма за следење на земјиштето. Како што веќе беше нагласено, Биотехничкиот факултет/
Катедра за почви и мелиорации беше задолжен за вршење на истражувањата за изготвување
на педолошката карта. Податоците им се достапни на релевантните државни институции и
министерства на барање. Барањето за податоци треба да се упати до Деканот на Биотехничкиот
факултет.

Б5.3 СТАТУС НА КЛИМАТСКИТЕ ПОДАТОЦИ
Според германскиот климатолог В. Кепен, климатските зони се поделени на три нивоа: климати,
типови и подтипови. Сите климати, врз основа на просечните вредности на температурата на
воздухот, се класифицирани во пет климати или степени: А, B, C, D и E. „B“ ги означува сувите
климати, а „C“ умерено топлите врнежливи климати. Типовите се утврдени врз основа на
режимот на врнежи, а подтиповите врз основа на вредностите и времетраењето на периодите
со определени температури на воздухот (Дубљевиќ, 2009 г.).
Врз основа на податоците од периодот 1961-2000 г., во Црна Гора се присутни следниве
климатски зони:
•
•

C – умерено топла (во пониските подрачја) и
D – умерено студена (на надморска височина над 1.000 m)

C климатот има два типа, Cs (медитерански тип) и Cf (умерено топла и влажна клима). Во Cs
има два подтипа Csa и Csb,а Cf типот е застапен со Cfb подтипот.
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D климатот е застапен со еден тип - Df - влажна бореална (снежно-шумска) клима. Df типот
е застапен со два подтипа, Dfb – на надморски височини до 1.500 m и Dfc – на надморски
височини над 1.500 m.

Слика Б5.5 Климатски региони во Црна Гора според В. Кепен (Дубљевиќ, 2009 г.)

Мрежа од метеоролошки станици
Првите белешки за времето на територијата на Црна Гора биле со описен карактер и се сретнуваат
во историските записи од XVII и XVIII век. Овие белешки се однесуваат на појавата на суши и
други природни непогоди што луѓето ги запаметиле. Архивската документација наведува дека
Д-р Петар Миљаниќ ги извршил првите континуирани метеоролошки набљудувања. Тој водел
евиденција за времето во Подгорица во периодот од 1 септември 1882 година до 31 август 1883
година.
До 1949 година, мерењата и набљудувањата биле вршени за определени метеоролошки
елементи, но со чести кратки, а понекогаш и подолги, прекини. Систематските метеоролошки
мерења и набљудувања започнале во 1949 година. Денес на територијата на Црна Гора има голем
број добро опремени метеоролошки станици во согласност со стандардите што се пропишани
од Светската метеоролошка организација (Слика Б5.5.6).
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Слика B5.6. Просторна распределба на метеоролошките станици (Извор: ЗХМС, 2012 г.)

Мрежата од метеоролошки станици на територијата на Црна Гора се состои од основна и
дополнителна мрежа од метеоролошки станици како што следува:
•
•
•
•

9 главни станици
2 аеродромски станици (не се дел од националната мрежа на метеоролошки станици)
16 климатолошки станици (+1 што беше климатолошка станица до 2010 година но сега
врши само неколку мерења)
17 мерни станици за врнежи и 9 автоматски метеоролошки станици (работат од 2004
година).

За целите на набљудување има вкупно 54 метеоролошки станици (Слика Б5.5.7).

Слика B5.7. Мрежата од метеоролошки станици на ЗХМС (Извор: ЗХМС, 2016 г.)
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Основна мрежа на метеоролошки станици
Основаната мрежа од метеоролошки станици на Заводот за хидрометеорологија и сеизмологија
на Црна Гора се состои од 9 главни (синоптички), 16 климатолошки (обични) (+1 што беше
климатолошка до 2010 година но сега врши само неколку мерења) и 20 мерни станици за
врнежи (Слика Б5.5.7.).
Опсег на податоците
Во главните метеоролошки станици и помал број референтни климатолошки станици, од
коишто податоците одат во меѓународна размена, мерењата и набљудувањата се вршат секој
час и овие задачи се вршат од страна на професионален набљудувач (со полно работно време).
Во определен број климатолошки станици, мерења и набљудувањата се вршат 3 пати на
ден, во 7, 14 и 21 часот (локално време), додека во мерните станици за врнежи, мерењата
и набљудувањата се вршат во 7 часот (локално време) за што се ангажирани надворешни
набљудувачи со договор за вработување на определено време (Табела Б5.3.).

Табела Б5.3. Зачестеност на мерењата според типот на станицата и метеоролошките елементи

Тип на
станица

Време (на ден)

Главни
синоптички

Во зависност од елементот: еднаш во 07:00 или 21:00 ч.; трипати на ден во 07:00, 14:00, 21:00 ч.;

Аеродром

Во зависност од елементот: еднаш во 07:00 или 21:00 ч.; трипати на ден во 07:00, 14:00, 21:00 ч.;

Климатолошки Во зависност од елементот: еднаш во 07:00 или 21:00 ч.; трипати на ден во 07:00, 14:00, 21:00 ч.;
Врнежи

Еднаш во 07:00 ч.

Автоматски

На секои 10/15 минути

Постојат и други метеоролошки станици, но тие не се под надлежност на ЗХМС. Овие станици се
воспоставени и се одржуваат од други институции и економски организации. Тие ги вклучуваат,
на пример, аеронаутичките метеоролошки станици на аеродромите1 во градската општина
Голубовци (Подгорица) и во Тиват и климатолошките станици во националните паркови.
Мрежа од автоматски метеоролошки станици
Првите истражувачки активности во врска со автоматските мерења во метеорологијата во
рамките на ЗХМС беа направени во периодот од 1996 до 1999 година. Станицата МЕТЕОМОНТ,
што во голема мера претставува резултат на работата и иновациите на вработените во заводот,
беше пуштена во пробна работа во Подгорица во 1998 година. Заводот ја набави првата
автоматска метеоролошка станица во 2000 година, а десет години подоцна сите метеоролошки
станици од прв ред (Улцињ, Бар, Херцег Нови, Подгорица, Цетиње, Никшиќ, Колашин, Жабљак
и Плевља) добија автоматска мерна опрема (Lambrecht GmbH) од којашто податоците стигаат
во централата во Подгорица секои 10 минути преку GPRS.
Слично на тоа, можно е да собираат достапните податоци од климатолошките станици и
мерните станици за врнежи од мрежата на ЗХМС и да се вршат анализи. Освен продуктите што
се добиваат од климатолошката база на податоци, постои и Климатскиот атлас на Црна Гора,
што е финансиран и објавен од Академијата на науки и уметности на Црна Гора во 2013 година.

1
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Пристап до податоците
Пристапот до сите податоци (сурови и обработени), мета податоците и продуктите на ЗХМС
(метеоролошки, климатолошки, хидролошки, хидрографски, сеизмолошки и еколошки) е можен
под определени услови и согласно определени правила, во согласност со Водичот за пристап
до информациите што ги поседува ЗХМС (објавен во март 2013 година).
Барањата за податоци може да се поднесат преку веб страната на ЗХМС или преку испраќање
барање за податоци на службената адреса за електронска пошта office@meteo.co.me. Барањето
може да се преземе од веб страната на ЗХМС: www.meteo.co.me. По приемот на барањето,
одговорното лице од оваа област испраќа потврда на приемот на барањето до испраќачот
и информација дека барањето ќе биде разгледано во законски утврдениот рок (во рок од 15
дена).
Применото барање мора да биде заведено во архивата на ЗХМС и потоа да се проследи до
директорот, кој го назначува лицето што ќе го разгледа барањето и ќе оствари контакт со
испраќачот доколку се потребни дополнителни информации/појаснувања или само ги испраќа
бараните информации/податоци.
Како заклучок, климатските податоци што се потребни за разграничување на ANC во Црна
Гора се достапни под условите што се опишани во претходните пасуси. Анализата на достапните
климатски податоци за осум климатски параметри од главните метеоролошки станици
(временски опсег на климатски параметри, број на месеци со достапни податоци во CLIDATA
базата на податоци од почетокот на мерењето, процентот на достапните дневни податоци во
согласност со параметрите) се дадени во анекс кон овој извештај.

Б5.4. СТАТУС НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОГРАФСКИОТ ИНФОРМАЦИСКИ
СИСТЕМ (GIS)
Податоци од Географскиот информациски систем (GIS) во Црна Гора
Министерството за одржлив развој и туризам го води географскиот информациски систем за
следниве слоеви:
a. во областа на податоците за хидрологија-водостопанство,
b. во областа на инфраструктурата со следниве слоеви.
Педолошката карта во GIS формат, со размер 1: 50.000, исто така, е во надлежност на
Министерството за одржлив развој и туризам и ќе му биде ставена на располагање на проектот
за ANC на барање. Сите слоеви се геореференцирани во Гаус-Кригер проекција со 6 зони.
Најголемиот број јавни претпријатија во рамките на локалната самоуправа, што работат во
областа на дистрибуцијата на вода за пиење, канализација и пречистување отпадни води,
го користат GIS со базите на податоци за хидротехничката инфраструктура (водоводна и
канализациска мрежа). Овие табеларни бази на податоци се усвоени во сите претпријатија
како стандард за примената на GIS во оваа област.
Дигитален модел на теренот на Црна Гора
Управувањето со недвижностите во Црна Гора се врши користејќи ортофотографии со размер
1:10.000 и дигитални карти во GIS формат, со размер 1:25.000 што ја опфаќаат целата територија
на земјата. Овие карти се геореференцирани во UTM проекцијата. Базата на податоци со
дигиталните карти во GIS формат, со размер 1:25.000, содржи многу слоеви, иако сите од нив
не му се потребни на проектот за ANC.
Територијата на Црна Гора е опфатена со детални геореференцирани точки на растојание од 20
метри и елевација на секој метар. Базата на податоци ги содржи следниве точки и релевантни
атрибути за изработка на DMT (Табела Б5.5):
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•
•
•
•

Y координата
X-координата
H ниво
ID точка

Табела Б5.4. Податоци за дигиталниот модел на теренот
Површина

Периметар

GSM_

GSM_ID

GSM_
COORDZ

POLYGONID

Размер

Агол

Y

X

0

0

0

89815

1349

0

1

0

401360,00

4718740,00

0

0

0

89826

1345

0

1

0

401340,00

4718740,00

0

0

0

89827

1339

0

1

0

401320,00

4718740,00

0

0

0

90380

1336

0

1

0

401360,00

4718720,00

0

0

0

90381

1333

0

1

0

401340,00

4718720,00

0

0

0

90382

1328

0

1

0

401320,00

4718720,00

Слика B5.8. Примерок од дигиталниот модел на теренот

Територијалната поделба на Црна Гора
Законот за територијална поделба на Црна Гора („Службен весник на Црна Гора“ бр. 54/2011,
26/2012, 27/2013, 62/2013 и 12/2014) ја утврдува територијалната организација на земјата.
Законот ја дели територијата на 23 просторни единици (ЕЛС1, општина Подгорица, главниот
град Цетиње и 21 единици на локалната самоуправа) што содржат 1.307 населени места (ЕЛС2).
Секоја општина е поделена на едно населено место од урбан карактер и повеќе населени
места од рурален карактер.
За олеснување на водењето на катастарот на недвижности, Црна Гора е поделена на 796
катастарски општини. Границите на единиците на локалната самоуправа се совпаѓаат со
границите на катастарските општини, што, со тоа, влегуваат во нивниот состав. За контрола
врз административните надлежности, територијата на единиците на локалната самоуправа е
поделена на месни заедници. Границите на месните заедници се совпаѓаат со границите на
катастарските општини.
Заводот за статистика на Црна Гора (МОНСТАТ) е задолжен за процесот за собирање, обработка
и објавување на демографските, економските, образовните, миграциските, етно-културните и
социјалните податоци.
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Б5.5. ПРОПУСТИ ВО ПОДАТОЦИТЕ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЈА
Врз основа на горенаведените информации, црногорскиот тим може да заклучи дека Црна
Гора поседува соодветни збирки историски податоци за речиси сите релевантни климатолошки
параметрки што се потребни за успешно разграничување на областите со природни
ограничувања во земјата.
Исклучок би бил единствено климатолошкиот параметар за брзината на ветерот на 10m
BRV32, за којшто постојат пропусти во следењето и/или внесувањето податоци од определени
климатски дневници во постоечката климатолошка база на податоци. Овој недостиг на
информации може да се надмине ако се земе за референтен периодот по 1981 година, бидејќи
оттогаш наваму има утврдено континуирани податоци за овој параметар. Сепак, за ANC не се
потребни податоци за брзината на ветерот и, според тоа, овој недостаток нема да го попречи
спроведувањето на проектот.

Б5.6. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРЕНО УПРАВУВАЊЕ СО
ПОДАТОЦИТЕ ВО КОНТЕКСТ НА ОБЛАСТИТЕ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА
Ресурсите за управување со податоците бараат локална, регионална и меѓународна соработка
преку развој и спроведување заеднички проекти, што ќе ги соберат на едно место и ќе ги решат
прашањата во врска со управувањето со податоците. Црна Гора треба да ги вклучи сите научни,
технички и човечки ресурси за зајакнување на институциите што се одговорни за управување
со податоците.
Капитални вложувања во истражување (мултидисциплинарно и со вклучување повеќе
институции) во врска со управувањето со податоците и примената на модерни методи и
техники за процена на ризикот се неопходни за подобрување на управувањето со податоците.
Треба да им се даде приоритет на научните истражувања што се поврзани со зачувување
на почвата од какви било видови деградација, ублажување на климатските промени и развој
на информациски системи во областа на заштитата на земјиштето. Улогата на владата е
суштинска, преку формалниот систем за образование и подобрената ефикасност и примена на
резултатите од научните истражувања.
Оперативните и истражувачките активности што се поврзани со примената на метеоролошките
податоци, прогнози и знаења во земјоделството стануваат сè позначајни. Преку зајакнување
на мрежата од набљудувачки станици и вршењето агроклиматски истражувања,
агрометеоролошките служби во ЗХМС и Биотехничкиот факултет целосно придонесуваат кон
развојот на земјоделството во Црна Гора.

Б5.7. АНАЛИЗИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ПОДАТОЦИТЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРА
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ВО ОДНОС НА ANC
Црногорските институции што имаат улога во креирањето и спроведувањето на политиките
за управување со педолошките и климатските податоци се формално предводени од две
министерства: Министерството за одржлив развој и туризам (МОРТ) и Министерството за
земјоделство и рурален развој. Во рамките на Министерството за одржлив развој и туризам
постои Сектор за животна средина, Управа за климатски промени и Управа за урбанистичко
планирање што се директно одговорни за управување со податоците. Подолг временски период
овие институции се континуирано вклучени во изготвувањето на политиките за животната
средина. Под надлежност/координација на МОРТ, меѓу останатите, се и следниве субјекти:
Агенција за заштита на животната средина, Завод за хидрометеорологија и сеизмологија на
Црна Гора (ЗХМС) и Национален совет за одржлив развој и климатски промени.
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Б5.8. ПРОЦЕНИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРЕПОРАКИ ЗА
ПОЛИТИКИТЕ ШТО СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА КАРАКТЕРИЗИРАЊЕТО И
МАПИРАЊЕТО НА ОБЛАСТИТЕ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА,
ВКЛУЧУВАЈЌИ СОЦИО-ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ
Во однос на карактеризацијата и мапирањето на областите со природни ограничувања, може
да се заклучи дека Црна Гора поседува институционални капацитетите што се поддржани
од квалификувани институции во стручна, научна и административна смисла. Она што
најпотребно е да се зајакне соработката меѓу нив, нивните ресорни министерства и останатите
релевантни институции. Имено, за спроведување на проектот за ANC ќе биде потребно да се
креира единствена база на податоци што ги вклучува сите достапни информации за почвите,
климата, користењето на земјиштето/земјишната покривка и теренот во GIS формат. Откако ќе
се финализира оваа база на податоци треба да започне спроведувањето на проектот за ANC
и за ова ќе биде потребна техничка помош.
Релевантните владини институции и креаторите на политиките во Црна Гора имаат големи
очекувања од проектот за ANC. Крајната цел е да се изготват политики за одржлив рурален
развој што ќе помогнат во утврдувањето на износот на финансиската поддршка за земјоделците
што вршат земјоделска дејност во ANC.
Црна Гора ја препозна важноста на прашањето во врска со областите со природни ограничувања
и, со финансиски средства обезбедени од Светска банка, ќе започне со разграничувањето
и мапирањето на ANC користејќи ја методологијата на JRC во 2017 година. Дополнително,
до крајот на 2016 година Министерството за земјоделство и рурален развој (МЗРР) планира
да донесе законодавство што е слично на законодавството што беше донесено во Србија.
Меѓутоа, ефектите на ова законодавство ќе бидат помалку видливи бидејќи поголемиот дел
од територијата на Црна Гора може да се класифицира како ANC. Ова би можело да создаде
проблеми бидејќи ќе биде тешко да се изврши усогласување со можните национални директни
плаќања. Сепак, земјата треба да го донесе таквото законодавство во најскоро можно време
и тоа треба да се усогласи со правилата и насоките од ЗЗП. Конечно, неговите ефекти ќе
бидат едвај видливи или вклучени во националните шеми за плаќања за ANC ; наместо тоа, се
очекуваат повеќе средства од поддршката од ЕУ.
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ПОГЛАВЈЕ Б.6
СТАТУС НА ИНФОРМАЦИИТЕ ЗА
ПОЧВАТА, КЛИМАТА И ДИГИТАЛНОТО
МАПИРАЊЕ ВО СРБИЈА
Драгана Видојевиќ1, Јовица Васин2, Ненад Марковиќ3 и Наталија Богданов4

Б6.1. ВОВЕД
Географски карактеристики
Република Србија е сместена во северозападниот дел на Балканскиот полуостров, во јужниот
дел на Централна и Источна Европа. Таа се протега во правецот југ-север меѓу 41°53 и 46°11
северна географска ширина и во правецот запад-исток меѓу 18°49 и 23°00 источна географска
должина и зазема површина од 88,499 km2. Врз основа на својата географска местоположба и
природните карактеристики, Република Србија може да се смета и како централно европска,
и како балканска, панонска и подунавска земја. Нејзината голема хетерогеност во однос
на геолошкиот супстрат, климата, растителната покривка и животинскиот свет во почвата
резултирале со образување голем број различни почвени типови. Според тоа, територијата
на Србија е поделена на девет едафско-климатски региони (Видојевиќ и Манојловиќ, 2007
г.). Секој регион вклучува неколку типови почви чијашто комбинација ги дефинира општите
карактеристики на овие региони.
Клима
Климата во Србија може да се опише како умерено-континентална со помалку или повеќе
изразени локални карактеристики. Просторната распределба на климатските параметри
е условена од географската положба, релјефот и локалното влијание, како резултат на
комбинацијата од релјефот, распределбата на воздушниот притисок во поголеми размери,
експозицијата на теренот, присуството на речни системи, вегетацијата, урбанизацијата, итн.
Треба да се спомнат следниве географски одредници што ги карактеризираат важните
синоптички ситуации што се значајни за времето и климата во Србија: Алпите, Средоземното
Море и заливот на Џенова, Панонската низина и долината на реката Морава, Карпатите
и Родопските планини, како и ридско-планинските области со котлини и висорамнини.
Претежната меридијанска поставеност на речните долини и рамниците во северниот дел на
земјата овозможуваат длабоко продирање на студените поларни воздушни маси на југ.
Најниската температура што е измерена кога било по воведувањето на инструменталните
мерења на територија на Србија била -39,5°С во Карајукиќа Бунари (во близината на Сјеница) на
29 јануари 1987 година, а највисоката кога било измерена температура е 44,9°С во Смедеревска
Паланка на 24 јули 2007 година. Анализата на времето се врши врз основа на мерењата што
се вршат во 07, 14 и 21 часот во главните метеоролошки станици (30 станици) за последниот
основен период од 1981-2010 г.
Средната годишна температура на воздухот на најголемиот дел на територијата на Србија (на
22 главни метеоролошки станици) се движи од 11°С до 12°С (Слика 6.1). По правило, годишните
суми на врнежи во просек се зголемуваат со надморската височина. Средната годишна сума на
врнежи во Србија е во интервалот од 557 mm во Кикинда до 1.018 mm на Златибор (Републички
хидрометеоролошки завод на Србиjа, 2013 г.) (Слика Б6.2).
1
2
3
4
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Слика Б6.1 Средна годишна температура на воздухот за
основниот период 1981-2010 г.

Слика Б6.2. Просечни суми на врнежи за основниот
период 1981-2010 г.

Класификација на почвите
Класификацијата и картографијата на почвите во Србија минуваше низ различни фази на
развој. Првата класификација на почвите за Кралството Југославија е изготвена од Стебут
во 1927 година. Другите класификации, врз основа на генетските принципи, се објавени
последователно (Неjгебауер и др., 1963; Филиповски и др., 1964). Подоцна, за да се олеснат
меѓународните комуникации, националниот систем за класификација на почвите во Југославија
беше приспособен кон меѓународната класификација што во тоа време беше важечка во
Европа (Шкориќ и др., 1973; 1985). Оваа класификација сè уште е прифатена и се користи во
Република Србија.
Причини за деградација на почвата
Појавата и интензитетот на ерозијата на почвата е еден од главните процеси на деградација на
почвата и причина за влошениот квалитет на почвата. Се проценува дека ерозијата на почвата
(од различни степени) влијае врз приближно 80% од земјоделското земјиште. Во централните
и ридско-планинските региони преовладува водната ерозија, додека, пак, во покраината
Војводина на северот на Србија преовладува еолската ерозија, што зафаќа приближно 85%
од земјоделското земјиште (Видојевиќ и Манојловиќ, 2007). Повеќе мерки за зачувување се
утврдени во земјоделството и во поврзаниот закон за заштита на земјоделското земјиште од
штетните влијанија на ерозијата (Закон за земјоделско земјиште, членови 18, 19 и 20). Врз
квалитетот на почвата влијае и неконтролираното и несоодветното одложување на отпадот и
загадувањето од индустриските комплекси.
Користење на земјиштето
Врз основа на статистичките податоци за 2014 година, користеното земјоделско земјиште
зазема површина од 3.506.830 ha или 45,2% од вкупната територија на земјата (Статистички
годишник на Република Србија, 2015).
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Следењето на структурата на обработливото земјиште во 2014 година покажува дека најголем
удел имаат житата со 1.819.188 ha, што претставува околу 70% од вкупната површина на
обработливото земјиште. Површина од 242.041 ha или 9,3% е под фуражни култури, а површина
од 346.524 ha или 13,3% е под индустриски култури. Зеленчукот се одгледува на 52.680 ha или
2% (Слика Б6.3, Табела Б6.1).
Табела Б6.1. Земјоделско земјиште – статистички податоци за 2014 г. (ha)

Обработливо земјиште (ha)
Жита

1.819.188

Мешункари

7.830

Компир, ран и доцен

51.987

Шеќерна репа

64.112

Индустриски култури

346.524

Постојани тревни површини (ha)

Ливади

Постојани насади (ha)

Овошни насади

163.310

Лозови насади

22.150

Расадници

1.531

Други постојани
насади

524

Вкупно

187.515

381.654

Зеленчук, бостан и јагоди 52.680
Цвеќе

343

Фуражни култури

242.041

Други култури на
обработливо земјиште

1.713

Угар

19.655

Вкупно

2.606.073

Пасишта

Вкупно

331.588

713.242

Слика B6.3. Користено земјоделско земјиште (%)

Постои значителна разлика во статистичките податоци за користењето на земјиштето и
податоците од базата на податоците на CORINE Земјишна покривка од 2012 година. Во согласност
со базата на податоците на CORINE Земјишна покривка од 2012 година, земјоделските земјишта
со природни тревни површини преовладуваат во Србија и зафаќаат над 58,24% од вкупната
територија на земјата (Слика Б6.4, Табела Б6.2).
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Слика B6.4. Карта од CORINE Земјишна покривка за земјоделско земјиште и природни тревни површини

Табела B6.2. Класи на земјоделско земјиште и природни тревни површини од CORINE Земјишна покривка

2012.

Категории/CLC класи

ha

%

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОВРШИНИ
211 Ненаводнувано обработливо земјиште

2.173.145

28,01

221 Лозови насади

10.417

0,13

222 Овошни насади и насади на бобинки

24.248

0,31

231 Пасишта

165.578

2,13

242 Хетерогени земјоделски површини

992.857

12,80

243 Претежно земјоделско земјиште, со значаен удел на природен растителен
свет

948.246

12,22

Вкупно

4.314.491

ШУМИ И ПОЛУПРИРОДНИ ПОДРАЧЈА
321 Природни тревници

205.013

2,64

Севкупно

4.519.504

58,24

Утврдувањето на зоните на земјоделското земјиште според надморската височина беше
пресметано користејќи го Дигиталниот модел на теренот (DTM) (изведен од сајтот на USGS со
прецизност од 1 лачна секунда) (Табела Б6.3.).
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Табела Б6.3. Утврдување зони на земјоделското земјиште и природните тревници според надморската височина

ha

Надморска височина

km2

%

0-200

2.618.749

26.187

33,75

200-400

920.139

9.201

11,86

400-600

411.141

4.111

5,30

600-800

213.331

2.133

2,75

800-1000

130.756

1.308

1,69

1000-1200

128.567

1.286

1,66

1200-1400

64.024

640

0,83

1400-1600

21.374

214

0,28

1600-1800

9.350

93

0,12

1800-2000

1.931

19

0,02

>2000

143

1

0,00

Вкупно

4.519.503

45.195

58,24

Б6.2 СТАТУС НА ПОДАТОЦИТЕ ЗА ПОЧВАТА
Карактеристиките на почвата што се значајни за утврдување на површините што се дефинирани
како Области со природни ограничувања (ANC) ќе се обработуваат користејќи неколку
методолошки пристапи. Најголемо значење ќе им се даде на слоевите што се преклопуваат
на дигитализираната педолошка карта на Србија и картата за користење на земјиштето што
произлегува од базата на податоци за CORINE Земјишната покривка.
Класификација според дренираност
Картографските единици што ги претставуваат површините на почвата што припаѓаат на
еуглеј, псевдоглеј и посебните картографски единици за флувисолните почвени типови ќе
бидат избрани од Дигитализираната педолошка карта на Србија.

Слика B6.5 – Распределба на почвите според класите на дренираност во АП Војводина (северна Србија)
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Сликата Б6.5 ја прикажува дигитализираната карта на класите на почвите според дренираноста
за АП Војводина, изработена од Земјоделскиот факултет во Нови Сад, Сектор за водостопанство
(Бенка и Салваи, 2007). Меѓутоа, картата на класите на почвите според дренираноста не е
изготвена за целата територија на Република Србија. Треба да се забележи дека и двете
методологии се фокусираат на критериуми за дренираноста (првата ја користи Педолошката
карта а втората Картата на класите на почвите во АП Војводина според дренираноста) не
ја земаат предвид методологијата на ЕУ за идентификација и разграничување на ANC, која
го користи истиот параметар за дренираноста изразен како број на денови со содржина на
влага во почвата што е еднаква или поголема од полскиот воден капацитет на почвата ≥ 230
дена користејќи го пристап на веројатност (20%, односно во 7 од 30 години). Овие податоци
недостасуваат за Република Србија. Покрај тоа, се предлага дека бројот од 230 дена можеби
треба да се ревидира и да се намали за да соодветствува на климатските и почвените услови
на балканскиот регион. Во спротивно, вишокот на влажност во почвата ќе се оценува врз
основа на критериумот „ограничена дренираност на почвата“ како што е наведено во Табела
A1.1.
Длабочина на почвата
Аналитички податоци за длабочината на почвата не се достапни за целата територија на
Република Србија (како што е прикажано на Сликите Б6.8 и Б6.9). Картографските единици
што ги претставуваат површините на земјиштето што припаѓаат на литосолниот тип почви и
определен број единици на пониско ниво, што се класифицирани во согласност на националниот
систем за класификација на почвите како рендзина, црвеница, еутричен камбисол и дистричен
камбисол, ќе бидат селектирани од Дигитализираната педолошка карта на Србија.
Мапирање на почвите во Србија
Врз основа на двете педолошки карти на Кралството Југославија со размер од 1:3.500.000 и
1:1.200.000, изготвени од Стебут (1926; 1931) во периодот од крајот на 1970-тите до средината
на 1980-тите, мапирањето на почвите во Република Србија се спроведуваше интензивно, што
резултираше со изготвувањето на Педолошката карта на Србија со размер 1:50.000 (Слика
Б6.6). Картографските единици во легендата на картата се засноваат врз класификациите на
почвата што се утврдени во поранешна Југославија (последната утврдената класификација
сè уште се користи (Шкориќ и др., 1985)). Таквите посебни картографски единици, т.е. почвени
типови, имаат слични или исти дијагностички критериуми за класификација како оние што се
бараат за разграничувањето на ANC и ова секако ќе биде од голема помош.
За целите на усогласувањето со класификацијата на WRB (IUSS Работна група WRB, 2014),
педолошката карта на Србија (Шкориќ и др., 1985) беше поделена на 15.437 картографски
единици. Сите полигони беа поделени на осумнаесет групи според WRB. Табелата Б6.4 ги
прикажува површините и уделот на референтните групи почви во Република Србија во
согласност со класификацијата на WRB (Видојевиќ и др., 2015) (Слика Б6.7).
Според оваа педолошка карта, најзастапените групи се камбисолите (27,99%), следени од
черноземот (17,68%), лептосоли (15,9%) и вертисоли (8,32%). хистосолите, антросолите,
калцисолите, подзолите, феоземите и умбрисолите се распределени на ограничени површини
во земјата и вкупно учествуваат со само 3,58%. За жал, националната класификација на почвите
не соодветствува во целост со критериумите на Светската референтна база (WRB) на FAO и
нивниот меѓусебен однос ќе биде наведен во најголемиот број случаи во завршниот извештај.
Педолошките карти на Република Србија без автономната покраина Војводина биле првично
изработени од Институтот за земјиште, со седиште во Белград, и од Институтот за поледелски
и градинарски култури од Нови Сад за територијата на Автономна Покраина Војводина, и
двете како карти во хартиен форма со размер од 1:50.000. Двете карти се дигитализирани
како полигонски векторски слој (во поранешната национална проекција со параметрите што се
наведени во Табела Б6.5) што сега се чуваат во Агенцијата за заштита на животната средина
во Белград и треба да бидат тополошки верификувани (сè уште не е извршена проверка за
тополошки грешки).
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Податоците од претходните истражувања на почвите што биле вршени од страна на
релевантните институции (првенствено од Институтот за поледелски и градинарски култури
од Нови Сад, Институтот за земјиште во Белград и Земјоделските факултети во Белград и
Нови Сад) ќе се користат како основни извори за дефинирање на ANC за коишто не може
да се примени специфичниот пристап преку користење на Педолошката карта на Србија. За
определени својства на почвите ќе се користи комбинација од двете методологии.

Слика Б6.6. Педолошка карта во согласност со националната класификација (1:2.000.000)
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Слика Б6.7. Педолошка карта во согласност со класификацијата на WRB
Табела Б6.4. Групи почви во Република Србија во согласност со класификацијата на WRB

Шифра на референтната група почви

ha

%

AT

Антросол

11.519

0,15

AR

Ареносол

55.836

0,72

CL

Калцисол

27.284

0,35

CM

Камбисол

2.168.581

27,99

CH

Чернозем (црница)

1.369.962

17,68

FL

Флувисол

586.221

7,58

GL

Глејсол

484.545

6,25

HS

Хистосол

442

0,01

LP

Лептосол

1.231.952

15,90

LV

Лувисол

219.583

2,83

PH

Феозем

72.840

0,94

PL

Планосол

429.472

5,54

PZ

Подзол

34.313

0,44

RG

Регосол

168.689

2,18

SC

Солончак

25.022

0,32

SN

Солонец

85.858

1,11

UM

Умбрисол

130.593

1,69

VR

Вертисол

644.689

8,32

7,747,401

100.00

Вкупно
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Педолошка база на податоци
Во текот на периодот од 2009 до 2011 година беше воспоставена педолошка база на податоци
што служеше како основа за натамошни истражувања. Нејзината цел беше да се интегрираат
сите достапни податоци и да се стават на располагање за различни цели. Тековно оваа база на
податоци вклучува вкупно 1.500 почвени профили што се собрани во текот на периодот од 1962
до 2010 година. Базата на податоци обезбедува информации за група податоци вклучувајќи
го типот на почвата, содржината на органски јаглерод, специфична густина на почвата,
распределба на големината на честичките (глина, прав, песок), користење на земјиштето и
надморска височина.
Неповолна текстура на почвата поради големата содржина на крупен материјал (камен и чакал)
Во врска со овој критериум за ANC, аналитичките податоци (изразени во масени, а не во
зафатнински %) за целата територија на Република Србија (прикажано на картата на Слика
Б6.8) не се достапни. Ќе бидат вложени напори овие информации да се извлечат од правилата
за педотрансфер користејќи го името на почвата што е поврзано со таквите карактеристики
или од стручните процени.
Неповолна текстура на почвата кога класата во однос на текстурата е песоклива и песокливаиловица (прав%+(2 x глина%)≤30%)
Не се достапни аналитички податоци за текстурата на површината на почвата за целата
територија на Република Србија. Информациите од овој тип може да се извлечат од
картографските единици што се класифицирани како почвен тип - ареносол, а на определени
единици на пониско ниво, како регосоли и флувиосоли, ќе бидат избрани од Дигитализираната
педолошка карта на Србија. Може да се извршат дополнителни теренски проверки, во зависност
од финансиските средства.
Неповолна текстура на почвата во смисла на висока содржина на глина >60% како и класи според
текстурата на горниот слој на почвата со својства на глинеста, глинеста иловица, песогливоглинеста и вертична почва на растојание од 100 cm од површината на почвата
Како што беше претходно наведено, овие аналитички податоци не се достапни за целата
територија на Србија Сепак, овој хендикеп за проектот за ANC би можел да се надмине или
преку идентификација на глинестите почви од педолошката карта на Србија со разгледување
на вертисолите (и локално познатата смолница) или на почвите со вертични својства. Без оглед
на тоа кое решение ќе се избере, ова прашање е од суштинско значење и треба да се земе
предвид. Покрај тоа, тимот од Србија предлага да се намали вредноста на процентот на глина
од 60 на 50.
Каменливост на површината
Картографските единици што ги претставуваат површините на земјиштето што припаѓаат на
литосолниот тип почви и определен број единици на пониско ниво, како регосол, рендзина,
ранкер, еутричен камбисол, дистричен камбисол и калкокамбисол ќе бидат селектирани од
Дигитализираната педолошка карта на Србија како потенцијални подрачја што треба да се
класифицираат како ANC.
Органска материја во почвата
Врз основа на анализите на педолошката карта, почвите во Србија содржат 695,31 x 1012g
(Tg) органски јаглерод на длабочина од 0-30 cm и 1142,42 x 1012 g (Tg) на длабочина од 0-100
cm (Видојевиќ и др., 2015). Картата за распределбата на органскиот јаглерод во почвата е
достапна за длабочини од 0-30 cm. Националните процени за содржината и просторната
распределба на органскиот јаглерод во почвата се достапни за различни категории земјиште
според користењето.
Врз основа на анализата на 96.011 податоци за почвата во 2015 година од државната програма
за контрола на плодноста на почвата, просечната стапка на органска материја во почвата
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(ОМП) изразена како содржина на хумус во горните 30 cm на земјоделското земјиште е 3,4%.
Само 4,3% од примероците имале стапка на органска материја во почвата поголема од 6%
(Министерство за земјоделство и заштита на животната средина, Управа за земјоделско
земјиште и покраински секретаријат за земјоделство, водостопанство и шумарство, 2016)
(Слика Б6.8). Меѓутоа, ANC методологијата, кога станува збор за ОМП, не бара податоци за
почвите со помалку од 30% ОМП. Овие информации ќе бидат извлечени од Дигитализираната
педолошка карта на Србија за картографските единици на почвата што се класифицирани
како хистосоли.

Слика B6.8. Органска материја во почвата во земјоделското земјиште на длабочина од 0-30 cm (%)

Салинитет и алкалност
Не се достапни аналитички податоци ниту за салинитетот ниту за алкалноста во почвата,
но овие информации ќе бидат изведени од почвите што се класифицирани како солончак и
солонец, а во определени случаи од единиците на пониско ниво, како што се солените подтипови
во комбинација со флувисоли, еуглеј, хумоглеј (хидроморфна црница). Овие информации ќе се
добијат од Дигитализираната педолошка карта на Србија.
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Киселост
Појдовната точка за утврдување на областите со проблеми со киселоста ќе бидат картографските
единици за дистричните камбисоли што ќе бидат избрани од Дигитализираната педолошка
карта на Србија. Меѓутоа, овој почвен тип најчесто може да се најде меѓу шумските почви (а
не кај земјоделските), така што изработката на карта врз основа на анализите во рамките на
контролата на плодноста на почвата во претстојниот период би била подобра методологија за
идентификација и разграничување на ANC врз основа на киселоста.
Врз основа на анализата на 90.515 податоци за почвата од државната програма за контрола на
плодноста на почвата спроведена во 2015 година, 6,86% од анализираните примероци имале
pH≤5 (во водата). Картата за киселоста на почвата (pH во водата) се изготвува и обработката
на податоците ќе одземе определено време пред оваа карта да биде достапна, по што ќе следи
процесот на контрола на квалитетот на податоците. Меѓутоа, картата за киселоста на почвата
(pH во nKCI) е достапна за земјоделското земјиште за целата територија на Србија (Слика
Б6.9).

Слика B6.9. pH во nKCl во земјоделското земјиште на длабочина 0-30 cm
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Б6.3 СТАТУС НА КЛИМАТСКИТЕ ПОДАТОЦИ
Метеоролошките податоци се достапни за периодот од 1949 – 2014* година во форма
на Метеоролошки годишници што може да се преземат во pdf формат од Републичкиот
хидрометеоролошки завод на Србија (РХМЗ) (http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/
klimatologija_godisnjaci.php) и ги содржат следниве податоци:
Месечни вредности за сите метеоролошки
станици
• Воздушен притисок (mb) (7; 14; 21;
просек)**
• Температура на воздухот (0C) (мин.,
макс., амп.; мин 5cm; 7-14-21, просек) **
• Напон на водена пареа (mb) (7-14-24;
просек) **
• Релативна влажност (%) (7-14-24;
просек; мин) **
• Ветар (m/s) (просек; >6B; <6B) ** (7-1424; просек) за дневните вредности
• Инсолација (h) **
• Облачност (во 1/10) (7-14-24; просек) **
• Врнежи (mm) (сума; макс.; ден) **
• Снег (cm) **
• Број на денови со
−− Tmin <= -10
−− Tmax <0
−− Tmin <0
−− Tmax >=25
−− Tmax >=30
−− Tmin >=20
−− Облачност (<2 и >8)
−− Врнежи >= (0,1; 1; 10)
−− Зачестеност на промени на правец и
средна брзина на ветер (m/s)
Има од 90 до 100 функционални станици во
зависност од годината (во 2014 година имало
94 функционални станици) (Слика Б6.10).

Слика B6.10. Просторна распределба на главните и споредните
метеоролопки станици

Дневните вредности за минималната, максималната и просечната температура на воздухот
и врнежите може да се добијат во дигитален формат со поднесување барање до РХМЗ. Сe
уште не е јасно дали дневните вредности за метеоролошки податоци може да се добијат во
дигитален формат од РХМЗ бесплатно, бидејќи сe уште немаме добиено одговорот на нашето
барање во писмена форма. Доколку дневните податоци не се достапни, може да се искористат
месечните податоци што се извлечени од Метеоролошките годишници и ова е во согласност со
барањето од методологијата за ANC.
Потенцијалната евапотранспирација (ПЕТ) што е потребна за пресметување на индексот на
аридност (сушност) се пресметува од РХМЗ користејќи го методот на Харгривс (пресметка
врз основа на максималната, минималната и просечната дневна температура на воздухот,
екстратерестријалното зрачење на сонцето и времетрањето на денот во текот на годината
за дадената локација) (http://www.hidmet.gov.rs/ciril/meteorologija/agro_evapotranspiracija.php),
така што таа може да се пресмета од дневните податоци добиени од РХМЗ. Меѓутоа, веќе
пресметаните вредност не може да се добијат од РХМЗ за сите станици.
* Податоците за периодот 1986-1989 г. тековно не може да се преземат, како и за 2015 година.
** Дневните вредности се достапни во Метеоролошките годишници и за оваа променлива за следниве станици – Белград, Златибор, Нови Сад, Врање,
Лозница, Ниш
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Б6.4. СТАТУС НА ПОДАТОЦИТЕ ОД ГЕОГРАФСКИОТ ИНФОРМАЦИСКИ
СИСТЕМ (GIS)
GIS податоците за територијалната и административната поделба на Република Србија се
достапни во векторски формат што е компатибилен со ESRI shapefile форматот во поранешната
проекција што се користеше на државно ниво со параметрите што се наведени во Табела
Б6.5,но може лесно повторно да се проектираат во WGS 1984 GCS или WGS 1984 UTM Zone
34N, што е новата официјална проекција за Република Србија.
Табела Б6.5. Параметри на претходно користената национална проекција

•
•
•
•
•
•
•

Проекција: Transverse_Mercator
False_Easting: 7500000,000000
False_Northing: 0,000000
Central_Meridian: 21,000000
Scale_Factor: 0,999900
Latitude_Of_Origin: 0,000000
Линеарна единица: Метар
(1,000000)

•
•
•
•
•
•
•
•

Географски координатен систем: GCS_Bessel_1841
Аголна единица: Степен (0,017453292519943299)
Основен меридијан: Гринич (0,000000000000000000)
Датум: D_Bessel_1841
Сфероид: Bessel_1841
Semimajor Axis: 6377397,155000000300000000
Semiminor Axis: 6356078,962818188600000000
Inverse Flattening: 299,152812799999990000

Територијалната и административната поделба на Србија е како што следува (Завод за
статистика на Република Србија):
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

НТЕС* 1 – региони (вкупно 2)
• Србија Север
• Србија Југ
НТЕС 2 – региони (вкупно 5)
• Регион на Белград
• Војводина (исто така, админстративна покраина)
• Регион на Шумадија и Западна Србија
• Регион на Јужна и Источна Србија
• Косово*
НТЕС 3 - области (вкупно 30)
Управни окрузи (вкупно 29)
Градови (вкупно 24)
Општини/Градски општини (вкупно 198)
Населени места (6158)

Натамошната територијална поделба во катастарска смисла е како што следува:
8. Катастарски општини
9. Парцели
Табела Б6.6. Територијална и административна поделба на Република Србија
Република Србија
Србија Север (НТЕС 1)
Регион на
Белград
(НТЕС 2)

Вкупно

Косово*
(НТЕС 2)

Области (НТЕС 3)

30

1

7

8

9

5

Административни окрузи

29

0

7

8

9

5

Градови

24

1

6

10

6

1

Општини / Градски општини

198

17

46

53

53

29

Населени места

6.158

157

467

2.112

1.973

1.449

* Кратенката на српски јазик е NTSJ

192

Војводина
(НТЕС 2)

Србија Југ (НТЕС 1)
Регион на Шумадија Регион на Јужна
и Западна Србија
и Источна
(НТЕС 2)
Србија (НТЕС 2)
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Треба да се има на ум дека областите (НТЕС 3), како единици на територијалната поделба,
и управните окрузи, како административни единици, се совпаѓаат географски. Сите управни
окрузи (вкупно 29) + регионот на Белград, како единица на ниво НТЕС 2, географски се
совпаѓаат со единиците на НТЕС 3 ниво - области (вкупно 30) (Слика Б6.11).

Табела Б6.11. Територијална и административна поделба на Република Србија
(Завод за статистика на Република Србија)

Векторските слоеви за сите од горенаведените нивоа на територијална и административна
поделба на Република Србија, со исклучок на парцелите, се веќе собрани. Парцелите сe уште не
се целосно дигитализирани на национално ниво и, според тоа, не се функционални (Републички
геодетски завод). Меѓутоа, одлуката за тоа кое ниво на територијална поделба треба да се
користи како картографска единица за мапирањето на ANC (катастарските општини или
општините) сe уште не е донесена (Слика Б6.12).
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Слика Б6.12: Општини и катастарски општини во Република Србија

Дигиталниот модел на теренот и слоевите на нагибот и експозицијата ќе бидат извлечени од
Дигиталниот елевациски модел (DEM), што може да се добие во посакуваната резолуција и
прецизност (2 m во низините и 6-7 во повисоките подрачја) од Воениот географски институт
(ВГИ). Изворните податоци за овој DEM (изохипсите) се набавени од Министерството за
земјоделство и заштита на животната средина на Република Србија и, според тоа, се достапни.
DEM со прецизност од една лачна секунда (приближно 20-30 m) е достапен на интернет на
страната на Агенцијата за геолошки истражувања на САД (USGS EarthExplorer) во проекцијата
WGS 1984 GCS (Слика Б6.13).
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Карта на земјишната покривка на Србија е достапна согласно со методологијата на CORINE
(2012) (ETRS89, LAEA проекција). Исто така, постои тековен проект што се спроведува од
Републичкиот геодетски завод на РС за изработка на нова карта на земјишната покривка.
Извор на податоците се орто-ректифицирани SPOT 5 сателитски снимки со резолуција од 10
m, направени во 2011 година. Овој проект сe уште не е завршен – слоевите за земјоделското
земјиште, тревни површини, површини покриени во грмушки и голини се достапни само за 66%
од територијата.
Картата за користење на земјиштето на Република Србија тековно не постои и би можела
да се генерира по целосното дигитализирање на катастарските парцели и дефинирањето на
нивното користење. Сепак, ова не го ограничува разграничувањето на ANC, бидејќи подрачјата
од интерес на проектот за ANC може да се извлечат од CORINE мапите за користење на
земјиштето/земјишната покривка.

Слика Б6.13. DEM со прецизност од 1 лачна секунда преземени од страната на USGS EarthExplorer
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Б6.5. ПРОПУСТИ ВО ПОДАТОЦИТЕ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЈА
Постои значителна разлика во статистичките податоци за користењето на земјиштето и
податоците од базата на податоците на Corine Земјишната покривка од 2012 година.
Што се однесува до климатските информации, ако дневните податоци не се достапни, може
да се искористат месечните податоци што се извлечени од Метеоролошките годишници и ова
е во согласност со методологијата за ANC. Изработката на картата за киселоста на почвата
е во тек и обработката на податоците може да потрае пред картата да стане достапна, се
разбира откога податоците ќе поминат низ процесот за контрола и утврдување на квалитетот.
Дополнително, треба да се изврши тополошка верификација на педолошката карта пред таа
да се искористи за утврдување на ANC.
Во практиката, Србија има ограничен број примери за добри практики во однос на механизмите
за хоризонтална координација и координација на повеќекратни засегнати страни. Ефикасната
хоризонтална координација функционира пред сe преку личните контакти меѓу државните
службеници.

Б6.6. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРЕНО УПРАВУВАЊЕ СО
ПОДАТОЦИТЕ ВО КОНТЕКСТ НА ОБЛАСТИТЕ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА
Според нашето мислење, подобрената соработка и комуникација меѓу националните
институции што се одговорни за продуцирање на податоците што се потребни за проектот за
ANC секако би биле од големо значење. Исто така, размената на искуствата во собирањето и
управувањето со податоците меѓу националните тимови што се вклучени во проектот ќе биде
од суштинско значење за нашето идно работење. Според тоа, предлагаме да се организираат
повеќе состаноци на националните тимови.

Б6.7. АНАЛИЗИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КАПАЦИТЕТИ ЗА УПРАВУВАЊЕ
СО ПОДАТОЦИТЕ И ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРЕПОРАКИ ЗА ПОДОБРА
ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА ВО ОДНОС НА ANC
Закодавната, извршната и судската власт се вршат во рамките на законски пропишаните полиња
на надлежности на државните органи. Во согласност со законот, определени надлежности се
делегирани на автоновните покраини и единиците на локалната самоуправа.
Институционална рамка
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•

Министеството за земјоделство и заштита на животната средина ги врши работите на
државната управа и креирањето политики во областа на земјоделството и прехранбената
индустрија, заштитата и користењето на земјоделското земјиште, ГМО и користењето
на растителните и животинските генетски ресурси во храната и земјоделството, и
животната средина. Министерство има околу 1.580 вработени, од кои 290 се назначени
да работат на прашања поврзани со животната средина во рамките на Министерството
и 71 во Агенцијата за заштита на животната средина на Србија.

•

Секторот за рурален развој во Министерството за земјоделство и заштита на
животната средина вклучува Одделение за рурален развој што, меѓу другото, врши
работи што се однесуваат на изработката, промовирањето, следењето, оценувањето
и спроведувањето на програмите за рурален развој за целите на зголемување на
ефикасноста, подобрување на ефективноста на мерките за рурален развој и социоекономските аспекти на животот во руралните области.

•

Управата за аграрни плаќања, како дел од Министерството за земјоделство и
животна средина, е основана со Законот за земјоделство и рурален развој (СВРС,бр.
41/09, 10/13). Управата врши работи што се поврзани со спроведувањето на програмата
за субвенции во земјоделството, објавува огласи за поднесување пријави, одлучува
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за правото на помош, врши исплата на крајните корисници, врши административна
контрола и контрола на лице место, воспоставува и води сметководствена евиденција
на договорните обврски и исплати, ги спроведува програмите за меѓународна помош
за земјоделската политика во Република Србија и го води Регистарот на земјоделски
стопанства. Основањето на Управата ја зголеми транспарентноста и ефикасноста на
спроведувањето на националната програма за субвенции и ја направи Управата отворена
за крајните корисници во смисла на каква било потреба помош.
Органите на државната управа во рамките на Министерството за земјоделство и заштита на
животната средина, меѓу другите, се: Управа за земјоделско земјиште, Републичка управа за
води, Управа за шумарство и српската Агенција за заштита на животната средина.
•

Управата за земјоделско земјиште управува со земјоделското земјиште (планирање,
заштита, консолидација на земјиштето и користење на земјоделското земјиште во
државна сопственост), врши контроли и стручни работи во врска со земјоделското
земјиште, воспоставува и развива информациски систем за земјоделското земјиште во
Република Србија.

•

Управата за води е одговорна за работите од државната управа и техничките работи во
врска со политиката за управување со водите, повеќенаменското користење на водите,
водоснабдување, мерки за заштита на водата, водниот режим, меѓународна соработка
во врска со водите и други активности во согласност со Законот за води.

•

Управата за шумарство е одговорна за работите од државната управа и техничките
работи во врска со политиката за шуми, зачувувањето на шумите, користењето на
шумите и дивиот животински свет и спроведувањето мерки за нивната заштита.

•

Агенцијата за заштита на животната средина врши работи на државната управа
што се поврзани со развојот и управувањето со националниот информациски систем
за заштита на животната средина, следење на квалитетот на воздухот и водата,
управување со националната лабораторија, собирање и интегрирање на податоците за
животната средина и изготвување извештаи за животната средина. Таа, исто така, е
задолжена за соработката со Европската агенција за животна средина и Европската
мрежа за информирање и мониторинг за животната средина.

•

Покраинскиот секретаријат за земјоделство, водостопанство и шумарство врши
должности на покраинската управа во областа на земјоделството, водостопанството,
шумарството, ловот, сточарството, рибарството, пчеларството и ветеринарната
медицина, што се однесуваат на изготвувањето акти за Собранието и Покраинската
влада, што предвидуваат: Донесување програма од мерки за спроведување на
земјоделската политика, услови и методи за распределба и користење на остварената
добивка од користењето на земјоделското земјиште, воспоставување посебен буџет
што се полни од средствата што се остварени од користење на земјоделското земјиште,
како и други активности во согласност со Законот и Статутот.

•

Републичкиот хидрометеоролошки завод (РХМЗ) врши работи на државната управа
што се поврзани со систематските метеоролошки, климатски и хидролошки мерења и
набљудувања; следење, анализа и предвидување на промените на времето, климата и
водите; рано предупредување и известување за појавата на екстремни метеоролошки,
климатски и хидролошки настани и прекуграничен атмосферски пренос на радиоактивни
супстанции и хидрометеоролошка поддршка за речна пловидба. Министерството за
земјоделство и заштита на животната средина врши надзор врз работењето на Заводот.

•

Републичкиот геодетски завод е специјализирана организација што врши стручни
геодетски и управни работи што се однесуваат на државниот премер, катастарот на
земјиште, катастарот на недвижности, катастарот на водови и запишување на правата
на недвижности, нивното одржување и ажурирање, како и други работи утврдени со
закон.
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Сите горенаведени институции имаат врски со проектот за ANC и неопходно е да се зголемат
капацитетите на државната управа за да се поддржи карактеризирањето и мапирањето на
областите со природни ограничувања. Определен број стручни и научни институции, исто така,
може да обезбедат стручна поддршка во текот на процесот на карактеризација и мапирање.
Тие ги вклучуват Институтот за земјишта во Белград, Институтот за поледелски и градинарски
култури во Нови Сад, Земјоделските факултети во Белград и Нови сад и уште неколку други
институции.

Б6.8. ПРОЦЕНИ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРЕПОРАКИ ЗА
ПОЛИТИКИТЕ ШТО СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА КАРАКТЕРИЗИРАЊЕТО И
МАПИРАЊЕТО НА ОБЛАСТИТЕ СО ПРИРОДНИ ОГРАНИЧУВАЊА,
ВКЛУЧУВАЈЌИ СОЦИО-ЕКОНОМСКИ АНАЛИЗИ.
Правна рамка
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•

Законот за земјоделство и рурален развој (СВРС, бр. 41/09, 10/13) ги уредува целите
на земјоделската политика и начинот на нејзиното спроведување, видовите субвенции
во земјоделството, условите за остварување на правото на стимулации, Регистар на
земјоделски стопанства, евидентирање и известување во земјоделството, интегриран
информациски систем за земјоделството и контролата врз спроведувањето на овој закон.
Со овој закон се основа Управата за аграрни плаќања, како административно тело во
рамките на министерството што е надлежно за работите од областа на земјоделството
и се уредуваат нејзините надлежности.

•

Законот за земјоделско земјиште (СВРС, бр. 62/06, 65/08, 41/09 и 112/15) го уредува
планирањето, заштитата, управувањето и користењето на земјоделското земјиште, како
и контролата врз спроведувањето на законот.

•

Законот за стимулации во земјоделството и руралниот развој (СВРС, бр. 10/13,
142/14, 103/15) го уредува видот на стимулациите, начинот на користење на овие
стимулации, Регистарот на стимулации во земјоделството и руралниот развој, како
и условите за остварување на правото на субвенции во земјоделството и руралниот
развој. Стимулациите за мерките за рурален развој вклучуваат стимулации за поддршка
на програмите што се однесуваат на подобрувањето на руралното стопанство за да се
подобри квалитетот на животот во руралните подрачја, како и поддршка на програмите
што се однесуваат на одржливиот рурален развој и заштитата на животната средина.

•

Значајните прашања што се уредуваат со Законот за заштита на животната средина
(СВРС, бр. 135/04, 36/09, 36/09 – нов закон, 72/09 – нов закон, 43/11 одлука донесена
од Уставниот суд и 14/16) вклучуваат управување и заштита на природните ресурси,
мерки и услови за заштита на животната средина, програми и планови за животната
средина, индустриски несреќи, систем за следење и информирање, известување,
финансирање на заштитата на животната средина, инспекциски служби и казни.

•

Хоризонтална координација – Во согласност со Законот за државна управа (СВРС, бр.
79/05, 101/07, 95/10, 95/10) владините управни органи се обврзани да соработуваат и да
разменуваат информации за сите прашања од заемен интерес, како и да воспоставуваат
заеднички тела и проектни групи за целите на извршување задачи за коишто е потребно
учество на повеќе органи. Во практиката, освен креирањето меѓуминистерски работни
групи за изготвување нови закони и прописи, Србија има ограничен број примери за добри
практики во однос на механизмите за хоризонтална координација и координација на
повеќекратни засегнати страни. Ефикасната хоризонтална координација функционира
пред сe преку личните контакти меѓу државните службеници.
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•

Во рамките на Стратегијата за земјоделство и рурален развој на Република Србија
за периодот 2014-2024 (СВРС, бр. 85/2014), постои дел што вклучува средства наменети
за поддршка на подрачјата што се утврдени во согласност со критериумите за ANC.
Со оглед на тоа што апсолутното зголемување на средствата мора да биде насочено
пред сè кон прашањата во врска со животната средина, се предвидува дека овој вид
поддршка е еден од клучните елементи на политиката во претстојниот период. Голем
дел од територијата на Република Србија се состои од области што се неповолни за
интензивно земјоделско производство. Поради ваквите природни предиспозиции, тие се
изложени на деградација, депопулација и висок ризик од сиромаштија.

•

Националната стратегија за одржлив развој (СВРС, бр. 57/2008) идентификува пет
национални приоритети: членство во ЕУ, развој на конкурентна пазарна економија и
рамномерен економски раст, развој на човечките ресурси и зголемување на вработеноста,
развој на инфраструктура и рамномерен регионален развој и заштита и унапредување
на животната средина и рационално користење на природните ресурси.

•

Националната стратегија за одржливо користење на природните ресурси и продукти
(СВРС, бр. 33/2012) ги опфаќа рудните ресурси, обновливите извори на енергија, шумите
и шумските ресурси, заштитените области, биолошката разновидност, разновидноста
на пределите, рибните, водните и земјишните ресурси. За секоја област, Стратегијата ја
опишува постоечката правна, стратешка и институционална рамка, утврдува општи и
посебни цели на политиките и ги наведува показателите за исполнувањето на нивната
одржлива употреба.

Разновидноста на српските рурални подрачја – зошто на Србија и е потребна политика
за ANC
Руралните подрачја во Србија се многу разновидни во смисла на природните богатства,
економските, социјалните и демографските карактеристики. Разновидноста на рурална
Србија е условена од многу фактори, при што од посебна важност е разновидноста на
природните богатства, културното и историското наследство, како и економските, социјалните
и демографските шаблони (Богданов, 2007). Евидентни се огромни јазови во развојот меѓу
северот и југот, урбаните и руралните, како и централните и периферните подрачја. Начелно,
Автономната покраина Војводина и главниот град Белград се во понапредна положба во
споредба со остатокот од земјата, особено со традиционално неразвиените југоисточни региони
(Јабланички, Пчињски и Топлички округ) и југозападните општини (Тутин, Сјеница, Пријепоље).
Овој шаблон важи и за структурните карактеристики на земјоделството, што покажуваат
поволни перформанси на земјоделските структури на северот од земјата (Богданов и др.,
2008). Земјоделскиот сектор се карактеризира со двојната структура на земјоделските
стопанства со значителни регионални варијации во однос на големината, производството
и приходите на земјоделските стопанства . Понеразвиените и посиромашните подрачја се
наоѓаат првенствено во планинските и пограничните региони, се карактеризираат со релативна
изолираност и непристапност, со традиционална економска моноструктура што се заснова врз
земјоделското производство, долготрајно и континуирано опаѓање на бројот на населението,
демографски неурамнотежености и рурална сиромаштија. Долгорочната депопулација имаше
длабоки последици врз земјоделското производство, што доведе до напуштање на земјиштето,
намалување на површините што се обработуваат и системи за екстензивно земјоделство со
многу ограничен степен на диверзификација на дејностите. Овие процеси доведоа до забрзан
раст на руралната сиромаштија, зголемен јаз во приходите и социјална нееднаквост меѓу
Бројот на хектари на КЗП и ГС по вработен е многу повисок во Војводина во споредба со сите останати региони. Соодносот меѓу округот со најголемиот
број КЗП и ГС по ГРЕ (Среднобанатски округ, Војводина – 16,7 ha) и оние со најмалиот (Јабланички округ, Југоисточна Србија – 2,3 ha) е 7,3 наспроти
1,0.Постои сличен сооднос меѓу окрузите во однос на бројот на ГС по ГРЕ, но разликите не се толку драстични (4,5:1). Таквите односи предизвикуваат
значителни разлики во продуктивноста изразена како стандардни нивоа на производството (СП) по ГРЕ и земјоделско стопанство. Регионалните разлики
во износот на СП по земјоделско стопанство и ГРЕ се многу високи, што покажува дека двата индикатори се поповолни во Војводина во споредба со сите
останати региони (вклучувајќи го белградскиот).

1

Освен тоа, премијата за млеко за сточарите од повисоките подрачја, како единствената мерка за поддршка што требаше да им обезбеди повластена
позиција на производителите во планинските подрачја, беше укината во средината на 2000-тите години откако се спроведуваше три децении.

2
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руралните подрачја.
Одговор на земјоделската политика на руралните и регионалните диспаритети во Србија
Во текот на последните две децении земјоделската политика се раководеше во голема мера
од потребата за забрзување на растот на продуктивноста, додека, пак, пошироките јавни
интереси, вклучувајќи ја одржливоста на земјоделските стопанства во повисоките делови од
земјата и обезбедувањето на јавните средства, останаа прашање од второстепена важност.
Ставот на земјоделската политика кон маргинализираните подрачја останува прилично крут,
до таа мера што програмските документи што се донесени во годините на транзицијата не
предвидуваат какви било посебни мерки и решенија за нив .
Обидите за приспособување на мерките од земјоделската политика кон европските модели за
поддршка на ANC (порано познати како запоставени области) во Србија започнаа во 2006 година
преку воведувањето стимулации за „маргиналните области“ како еквивалент на политиката
за ANC. Ново воведените мерки го отсликуваа повластениот статус што им беше даден на
земјоделските стопанства во маргиналните области во смисла на повисоката старосна граница
за корисниците на мерките за поддршка на руралниот развој, како и повисоките стапки на
софинансирање (Табела Б6.7).
Новата правна рамка за буџетска поддршка на маргиналните области беше утврдена во
2013 година со донесувањето на Регулативата за областите со тешки работни услови во
земјоделството (ADWCA). Критериумите што се користат за разграничување на ADWCA
вклучуваат: сите населени места над 500 m надморска височина, села на територијата
на општини со помалку од 100 вработени/1000 жители и села во рамките на парковите на
природата.1 Посебните потреби на производителите од областите со природни ограничувања
за вршење земјоделска дејност беа препознаени од креаторите на политиките, но не беа
утврдени никакви конкретни мерки. Ова може да се смета за еден од најголемите пропусти
на земјоделската политика, со оглед на значителните регионални несразмерности во
распределбата на субвенциите.
Табела Б6.7. Мерки од земјоделската политика наменети за ANC
Шифра

Мерка

21111

Модернизација на
земјоделските стопанства

21112

Преструктуирање на
трајните насади

Опис

Повисока премија
за откуп на млеко
22111

Плаќања за ANC врз основа
на производството

2004.

2005.

2006.

Софинасирање
на инвестиции во
земјоделските
стопанства;
10-20% повисока
стапка на
софинансирање

+

+

+

2007.

2008.

2009.

2010.

2011.

2012.

2013.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Понизок праг на
млекото што се
испорачува на
млекарниците за
земјоделците од
ANC

22114

Други ANC плаќања

Грантови за
доброволно
преземање агроеколошки обврски

23210

Отворање и развој на
бизниси

Софинансирање
проекти; 10-20%
повисока стапка на
софинансирање

+

+

+

+

+ Мерката е спроведена;
Извор: Елаборатот на Богданов
1 Преку примена на овие критериуми беше утврдено дека територијата на ADWCA зафаќа 40% од територијата на Србија, 30% од вкупното население, 29% од
земјоделските стопанства и 24% од ЗКП.
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Табелата покажува дека групата мерки за поддршка на маргиналните области во Србија била
далеку од ЗЗП, како во смисла на целите на политиката, така и во смисла на инструментите за
нејзиното спроведување1. Избраните мерки биле насочени повеќе кон економски а помалку
кон социјални цели, додека, пак, целите во врска со животната средина не биле воопшто
опфатени. Покрај тоа, политиката за поддршка на маргиналните области предвидувала
неколку контроверзни решенија за механизмите за спроведување, што во голема мера ги
намалиле нејзините ефекти:
•

Стимулациите не беа фокусирани на конкретни регионални проблеми, што значи дека
потребите на корисниците од определени региони не беа соодветно исполнети. Иако
беа земени предвид географските разлики, критериумите за остварување на правото
за корисниците беа утврдувани во согласност со мерката наместо со конкретната
територија.

•

Проектираниот износ на сопствениот финансиски придонес беше превисок за
најголемиот број земјоделски стопанства во неразвиените области чиишто финансиски
ресурси беа многу скромни;

•

Старосниот праг беше утврден на ниско ниво, што го ограничи бројот на пријавите поради
сложените процедури со коишто се уредуваат имотните права;

•

Скалата што се користеше за оценување на проектот не предвидуваше какви било
посебни поволности за пријавите од маргиналните области. Придобивките за корисниците
од маргинализираните региони се отсликуваат единствено во повисокиот процент на
државниот придонес во финансирањето и зголемената старосна граница за „младите
земјоделци“ (5-10 години повисока во споредба со другите области).

Таквиот пристап резултираше со мал број пријави од маргиналните области и нерамномерна
распределба на буџетската поддршка меѓу регионите.
Иако различните документи на националните политики во Србија директно или индиректно се
однесуваат на посебните проблеми на планинските рурални области и нивната чувствителност
(сиромаштија, социјална вклученост, еколошка ранливост, итн.) не постојат посебни цели на
земјоделската политика што се поврзани со ANC и сиромашните региони. Досега, земјоделците
од маргиналните рурални области немаа значајни придобивки од политиката за рурален развој.
Иако за земјоделските стопанства во ANC имаше повисоки компензациски надоместоци,
списокот на мерките за поддршка на руралниот развој не беа приспособени кон видовите
производство што преовладуваат во таквите области и нивните посебни потреби.
Значајна пречка за поефикасното приспособување на националниот модел за поддршка на
ANC кон принципите на ЗЗП се недостатоците во институционалните капацитети во целиот
систем за следење и оценување, недостигот на соодветни бази на податоци за анализа на
почетната состојба, како и за процената и анализата на влијанијата на претходните политики.
Политиката за ANC во која било смисла (износи, структура и операционализација) е еден
од најголемите предизвици за реформата на земјоделската политика во Србија. Големата
разновидност на типовите земјоделски стопанства, земјоделски системи и практики во ANC
и сиромашните региони бара внимателно осмислени политики и мерки за поддршка што се
пофокусирани на пошироките јавни интереси и се помалку оптоварени од економските користи.
Според тоа, занемарувањето на посебните карактеристики на начините за остварување
средства за живот и земјоделските практики во ANC и сиромашните региони во идните
реформи на политиката ќе има огромни импликации за овие области.

1 Нема докази за износот на буџетските средства за земјоделство што се распределува за земјоделците од ОПО. Од испитувањето на достапните податоци
може да се заклучи индиректно дека уделот на ОПО регионите во вкупната буџетска поддршка е екстремно мал.
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