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1 Вовед 

Општина Карпош за потребите за евидентирање на деловните субјекти кои претставуваат 

потенцијални загадувачи вршејќи притисок на различните елементи на животната средина 

пристапи кон ажурирање на Катастар на загадувачи за Карпош подготвен во 2012 година. 

Подготовката на документот ја довери на Друштвото за техничко консултантски услуги 

“ЕкоМозаик” како избран најповолен понудувач преку спроведување на тендерска постапка. 

Целта на ажурирањето на Катастарот на загадувачи за Карпош и подготовка на Извештај од 

спроведената анализа е евиденција на правните субјекти кои делуваат на територија на 

општината како дополнување на Катастарот на загадувачи изготвен во 2012 година преку 

анализа на листи со одобрени Елаборати за заштита на животна средина од страна на Општина 

Карпош, Град Скопје и Министерство за животна средина и просторно планирање. 

Како главен влезен податок за ажурирањето на Катастарот беа користени листите со Елаборати 

за заштита на животна средина одобрени за деловни субјекти кои стопанисуваат во Општина 

Карпош, а се одобрени од Град Скопје (вкупно 27) и Општина Карпош (вкупно 229).  

Ажурирањето ќе послужи за идентификување на субјектите кои како доминантно присутни со 

својата дејност вршат притисок врз животната средина и се дел од причините за состојбите со 

животната средина во Општина Карпош. 

Дополнувањето на Катастарот ќе претставува помошна алатка и за инспекциските служби во 

општината да им обезбеди податоци за субјектите на кои е потребно да им вршат редовна 

контрола и инспекциски надзор и следење на степенот на реализација на мерките за 

намалување на влијанијата и планот за мониторинг преку воспоставените индикатори 

дефинирани во одобрените Елаборати за заштита на животната средина.   

Бидејќи заштитата на животната средина е висок приоритет нотиран и во стратешките 

документи подготвени на општинско ниво ажурирањето ќе претставува инструмент преку кој 

општината ќе има детален увид за активните деловни субјекти и ќе може да ги проектира идните 

активности и мерки за подобрување и унапредување на животната средина. 

Во Извештајот за Катастар на загадувачи на територија на Општина Карпош се евидентирани 

вкупно 256 деловни субјекти распределени во 3 главни категории на дејност: угостителски 

објекти вкупно 183, индустриски капацитети вкупно 18 и автомобилски услуги вкупно 55. 
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2 Методологија на изработка на Извештај за ажурирање на 

Катастар на загадувачи на територија на Општина Карпош 

Во рамки на задачите пропишани со тендерската документација за подготовка на Извештај за 

ажурирање на Катастар на загадувачи за Карпош експертскиот тим од “ЕкоМозаик” ги 

користеше следните извори на податоци: 

➢ Листа на одобрени Елаборати за заштита на животна средина од Град Скопје (Прилог 1); 

Листа на одобрени Елаборати за заштита на животна средина од Општина Карпош ( 

 

 

 

➢ Прилог 2); 

➢ Листа на Потврди издадени од Општина Карпош на компании кои вршат собирање и 

постапување со отпад; 

➢ Листа на издадени Б интегрирани еколошки дозволи од Град Скопје; 

➢ Катастар на загадувачи за Карпош од 2012; 

Пред отпочнување со активностите во август 2021 година експертскиот тим на “ЕкоМозаик” 

одржа иницијален состанок со одговорното лице од Општина Карпош г – дин Јован Цветановски 

(Сектор за екологија и енергетска ефикасност) за дефинирање на обемот на Извештајот за 

ажурирање на Катастарот на загадувачи на територија на Општина Карпош, кои податоци да ги 

содржи истиот, како и околу ажурирање на дата базата со деловни субјекти подготвена во 2012 

година. 

Тимот на експерти во рамки на проектните задачи ги спроведе следните активности: 

▪ Подготовка на дописи до Град Скопје и Министерство за животна средина и просторно 

планирање за доставување на Листа со одобрени Елаборати за заштита на животна 

средина во период 2010 – 2020; 

▪ Одржување на состаноци и постојана комуникација со одговорното лице од Општина 

Карпош; 

▪ Анализа на податоците од Листата на одобрени Елаборати за заштита на животна 

средина во период 2010 – 2020 од Општина Карпош и Листата на Потврди издадени од 

Општина Карпош на компании кои вршат собирање и постапување со отпад; 

▪ Анализа на податоците од Листата на одобрени Елаборати за заштита на животна 

средина во период 2010 – 2020 од Град Скопје; 



Извештај за ажурирање на Катастар на загадувачи на територија на Општина Карпош  

5 

 

▪ Ажурирање на дата базата со деловни субјекти по дејности во Општина Карпош според 

одобрени Елаборати за заштита на животна средина; 

▪ Подготовка на Извештај за ажурирање на Катастарот на загадувачи на Општина Карпош. 
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3 Осврт на Катастар на загадувачи за Карпош од 2012 година 

Катастарот на загадувачи на територија на Општина Карпош во 2012 година беше изготвен врз 

база на Прашалници дистрибуирани до 14 месни заедници и теренски посети на деловните 

субјекти кои беа категоризирани во 5 категории: индустриски капацитети, угостителски објекти, 

бензински станици, здравствени установи и автомобилски услуги. 

Од 171 идентификувани деловни субјекти, беше утврдено дека најдоминантна категорија на 

деловни субјекти во Општина Карпош претставуваат здравствените установи со 30% , вкупно 50, 

потоа следат автомобилските услуги со 28%, вкупно 47, потоа угостителските објекти со 25%, 

вкупно 43. Индустриските капацитети се со 13% застапеност, односно 23 на број, и на последно 

место се бензинските станици со 4% застапеност, вкупно 7 на број. 

Учеството на деловните субјекти по дејности во Општина Карпош е прикажано на График 1. 

 

График 1 Застапеност на деловни субјекти според дејност во Општина Карпош 

Деловните субјекти кои вршат дејности од различни сектори претставуваат и потенцијален 

ризик врз различните елементи на животната средина, медиуми и области (воздух, вода, почва), 

преку генерирање на отпад и генерирање на бучава. 

Затоа Катастарот претставуваше база со широк спектар на податоци поврзани со управување со 

животната средина од секој од деловните субјекти кои на општината и претставуваа драгоцен 

извор за идентификување на главните емитери кои го нарушуваат квалитетот на животната 

средина. 
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4 Анализа на податоци и заклучоци 

За потребите за подготовка на Извештај за ажурирање на Катастар на загадувачи на територија 

на Општина Карпош беа користени листи со одобрени Елаборати за заштита на животна средина 

од Општина Карпош и Град Скопје за деловни субјекти кои со својата дејност влијаат врз 

животната средина. Податоците беа анализирани од аспект на број на деловни субјекти по 

следните дејности - угостителска, индустриска и автомобилска, и нивната распределба во 

вкупниот број на деловни субјекти за кој има одобрен Елаборат за заштита на животна средина.   

Како дел од активностите беше и ажурирање на дата базата со деловни субјекти од 2012 година 

со дополнување на новите субјекти кои во периодот 2012 – 2020 подготвиле Елаборат за заштита 

на животна средина и истиот им бил одобрен од надлежниот орган (Општина Карпош/Град 

Скопје). 

4.1 Анализа на листата со Елаборати за заштита на животна средина одобрени 

од Град Скопје 

ЕкоМозаик на 21.09.2021 година достави барање до Град Скопје за доставување на информации 

во врска со одобрени Елаборати за заштита на животната средина за деловни субјекти кои вршат 

дејност на територија на Општина Карпош. Од страна на Град Скопје беше постапено по 

доставеното барање, и на 07.10.2021 година беше испратена листа со сите одобрени Елаборати 

за заштита на животна средина на територија на Општина Карпош. Листата со одобрените 

Елаборати за заштита на животната средина е прикажана во Прилог 1. 

Листата со одобрени Елаборати за заштита на животната средина содржи информации за: назив 

на операторот, статус на правното лице, општина на операторот, адреса на операторот, дејност 

или активност за која е подготвен Елаборатот за заштита на животната средина, статус на 

постапката за одобрување и датум на донесување на решението.  

Од податоците добиени преку преглед на Листата на одобрени Елаборати за заштита на 

животната средина од Град Скопје може да се заклучи дека од вкупно Елаборати за заштита на 

животната средина одобрени за деловни субјекти на територија на Општина Карпош 

доминираат следните категории: 

❖ угостителска дејност 16 субјект 

❖ индустриски капацитети 11 субјекти  
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График 2 Распределба на дејности застапени во анализираните Елаборати за заштита на животната средина 
одобрени од Град Скопје 

Од угостителските дејности, во најголем процент се застапени пекарите (вкупно 14 субјекти) и 

слаткарниците со 2 субјекти. 

 

График 3 Застапеност на угостителските објекти по под-дејности во рамки на анализираните Елаборати за 
заштита на животната средина одобрени од Град Скопје 

Исто така 9 одобрени Елаборати се однесуваа на деловни субјекти кои беа евидентирани во 

Катастарот изработен во 2012 година.  

Како дел од анализираните Елаборати за заштита на животната средина одобрени од Град 

Скопје, 17 од нив се однесуваа на инфраструктурни проекти и опфаќаа градежни активности за 

изведување на фекална канализација, реконструкција и проширување на пат и изградба на 

пешачки мост. Истите не беа вклучени во анализата бидејќи не припаѓаат во дејности кои ни беа 
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во фокус бидејќи од нивната реализација емисиите во животната средина  се само во фаза на 

изведба и се од краткорочен/привремен карактер.  

Сепак потребно е да се истакне дека е значајно да бидат подготвени Елаборати за заштита на 

животната средина и за инфраструктурни проекти бидејќи во нив се вклучуваат превентивни 

мерки кои изведувачот е обврзан да ги спроведе со што ќе обезбеди заштита на животната 

средина. 

На територија на Општина Карпош исто така делува и една инсталација за која Град Скопје е во 

постапка за издавање на Б интегрирана еколошка дозвола и тоа за компанијата “АДГ АБ” 

Скопје/Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги “ТЕХНО ПАВЕР” ДООЕЛ Скопје 

(нов сопственик) – стационарна бетонска база. 

4.2 Анализа на Елаборати за заштита на животна средина одобрени од Општина 

Карпош 

Како заклучок од спроведената анализа на Листата на одобрени Елаборати за заштита на 

животната средина од Општина Карпош во период од 2010 – 2020 може да се констатира дека 

од вкупно одобрени 229 Елаборати за заштита на животната средина: 

▪ Деловни субјекти со угостителска дејност се вкупно 167 

▪ Деловни субјекти со дејност автомобилски услуги се вкупно 55 

▪ Деловни субјекти со индустриска дејност се вкупно 7 

 

График 4 Распределба на дејности застапени во анализираните Елаборати за заштита на животната средина 
одобрени од Општина Карпош 

Во угостителската дејност, најзастапени се рестораните/кафеаните со 63%, потоа следат 

кафулињата со 20%, хотелите и маркетите со по 5%, а преостанатите 7% се релативно 
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рамномерно распоредени помеѓу останатите угостителски дејности како што е прикажано на 

График 5.  

 

График 5 Застапеност на угостителските објекти по под-дејности во рамки на анализираните Елаборати за 
заштита на животната средина одобрени од Општина Карпош 

Најчести автомобилски услуги на територијата на Општина Карпош се автосервисите кои ги има 

вкупно 45 на број, односно 82% од сите автомобилски услуги. Автосалоните и автопералните се 

застапени со по 9%. Распределбата на автомобилските услуги е детално прикажана на График 6. 

 

График 6 Застапеност на автомобилските услуги по под-дејности во рамки на анализираните Елаборати за 
животна средина одобрени од Општина Карпош 



Извештај за ажурирање на Катастар на загадувачи на територија на Општина Карпош  

11 

 

Од доставената листа на одобрени Елаборати за заштита на животната средина од Општина 

Карпош 25 Елаборати беа веќе евидентирани во дата базата изработена во рамки на Катастарот 

од 2012 година. 

Вкупно 45 Елаборати за заштита на животната средина одобрени од Општина Карпош, не 

содржат информации за дејноста. Од овие 45 Елаборати, 7 се однесуваат на изградба на 

атмосферски канализации на неколку улици на територијата на Општина Карпош, додека 4 

Елаборати за заштита на животната средина се изработени за потребите на студентските домови 

лоцирани на територија на Општина Карпош. 

За потребите на подготовка на Извештајот беа анализирани и правни субјекти на кои Општина 

Карпош им издала Согласност за вршење дејност складирање, третман и/или преработка на 

неопасен отпад. Општината издала согласности на 11 правни субјекти и тоа на: “РЕЦКОСС-

ТРАНС” ЛТД Дооел 1, Скопје; ДППУ “АЛ-КОМЕРЦ” Дооел 1, Скопје; “ДЕМИ ИНЖЕНЕРИНГ” Дооел, 

Скопје; “МАТИЌ ТРАДЕ” ДОО, Скопје; “КОМПАНИЈА ЈОВЧЕВСКИ” ДООЕЛ, Скопје; “БЕ МЕТАЛ 

КОМПАНИ” ДООЕЛ, Скопје; “ОТПАД-СУРОВИНА” ДОО, Скопје; ДУТ “БЕНИ-ТОНИ” ДООЕЛ увоз-

извоз, Скопје; ДТТСО “ТУШЕ МЕТАЛ ОТПАД” ДООЕЛ увоз-извоз; ДТПУ “ГРИНТЕХ МК” ДОО Скопје; 

ДПТУ “БОНУМ КРИСТИЈАН” ДООЕЛ Скопје. Територијално овие субјекти се лоцирани во 

населбите Злокуќани (Момин Поток) и Влае. 

Локациски според дејности може да се заклучи дека најголема концентрација на индустриски 

субјекти и субјекти кои вршат автомобилски услуги се во населбите Бардовци, Злокуќани и Влае, 

додека угостителските објекти се најприсутни во населбите Карпош 3 и Карпош 4. 

4.3 Ажурирање на дата база со деловни субјекти на територија на Општина 

Карпош 

Во рамки на подготовката на Извештајот за Катастар на загадувачи на територија на Општина 

Карпош беше ажурирана и Excel дата-база која беше креирана при изработката на Извештај за 

Катастар на загадувачи на територија на Општина Карпош во 2012 година. Ажурирањето на дата 

базата се состоеше во дополнување на податоци за името на фирмата/институцијата, податоци 

за контакт лицето од деловниот субјект, дејноста која се врши и адресата каде што се врши 

дејноста.  

Типот на податоци беше во согласност со информациите содржани во доставените Листи на 

одобрени Елаборати за заштита на животната средина од Општина Карпош и Град Скопје. 

Во иднина Општина Карпош е потребно дата базата да ја дополнува со дополнителни податоци 

кои ќе ги има од доставените Елаборати за заштита на животната средина кои деловните 
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субјекти ќе ги поднесуваат за одобрување. Исто така како извор на податоци за дополнување 

можат да послужат инспекциските посети и утврдување на состојбата со управување со 

животната средина кај секој од деловните субјекти.  

4.4 Заклучоци 

Од спроведената детална анализа на податоците од Општина Карпош и Град Скопје за одобрени 

Елаборати за заштита на животната средина може да се заклучи следното: 

▪ Трите типа на деловни субјекти (угостителски објекти, индустриски капацитети и 

автомобилски услуги) претставуваа опсег на задача на консултантскиот тим при 

ажурирање на Катастарот на загадувачи за период 2012 – 2020 година. 

▪ Листите од Општина Карпош и Град Скопје содржеа вкупно 365 дејности за кои е 

изработен Елаборат за заштита на животната средина, од кои 109 не беа земени предвид 

поради тоа што дел веќе беа содржани во постоечката дата-база, а за преостанатиот дел 

недостига доволно информации или дејноста не беше соодветна за предметот на 

анализа. Преостанатите 256 Елаборати, од страна на тимот на “ЕкоМозаик”, беа 

поделени во трите главни категории на дејност: 

➢ Угостителски објекти – 183 

➢ Индустриски капацитети – 18 

➢ Автомобилски услуги – 55 

▪ Беше спроведено ажурирање на постоечката дата база на податоци во која на 

постоечкиот 171 деловен субјект беа додадени нови 256 деловни субјекти во посебни 

категории со податоци за секој поединечно. 

▪ По спроведеното ажурирање може да се констатира дека е зголемен бројот на субјекти 

и тоа според дејност распределбата е следна: 

Тип на деловен 

субјект 

Деловни субјекти – 

(статус на дата-база 

2012 година) 

Дополнети деловни 

субјекти во дата-

базата од 2012 

година 

Вкупен број на 

деловни субјекти во 

дата-базата 

Индустриски 22 18 40 

Угостителски 43 183 226 

Автомобилски 47 55 102 

Вкупно 112* 256 368 

*Кај деловните субјекти од 2012 година се прикажани само трите категории на деловни субјекти кои беа предмет 

на анализа при ажурирање на Катастарот на загадувачи на територија на Општина Карпош    
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На График 7 е прикажана процентуалната распределба на деловните субјекти по дејност, кои се 

додадени во дата-базата на Општина Карпош. 

 

График 7 Процентуална распределба на деловни субјекти по дејност, додадени во дата-базата 

▪ Бидејќи со ажурираните податоци во дата базата се утврдува дека доминираат 

угостителските објекти како категорија на деловни субјекти чиј број за период од 10 

години се зголемил речиси за 5 пати може да се констатира дека ќе има присуство на 

зголемено ниво на бучава и генерирање на отпад особено отпад од пакување и 

биоразградлив отпад на територија на општина Карпош од функционирањето на 

угостителските објекти. 
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5 Емисии во животна средина од активности на деловни субјекти 

во Општина Карпош 

Од сите активни субјекти во Општина Карпош како потенцијални влијанија врз животната 

средина може да се очекуваат: создавање на различни фракции на отпад (комунален, отпад од 

пакување и биоразградлив отпад), емисии во воздух, отпадни води од автопералните и 

зголемено ниво на бучава од угостителските објекти.  

Исто така битно е да се нагласи дека поразителен е фактот што речиси сите автоперални 

користат вода од градскиот водоснабдителен систем, а водата како ресурс од непроценливо 

значење е потребно ефикасно да се користи имајќи во предвид дека водните потенцијали се 

под постојан притисок од суши како резултат на климатските промени кои ќе доведат до нивно 

редуцирање. 

Сите горенаведени бројки се показатели и предизвици за администрацијата на Општина Карпош 

во која насока ќе треба да ги фокусира идните чекори и активности како би ги презела за да се 

подобрат евидентираните состојби. 
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6 Препораки за следни чекори  

Општина Карпош со цел да има увид во состојбата со деловните објекти кои стопанисуваат на 

нејзина територија и да гo следи нивното управување со животната средина во следниот период 

е потребно да ги преземе следните активности: 

▪ Обука на општинската администрација за користење на Катастарот како алатка 

при анализа на состојбите во општината и одредување на приоритети за идни 

проекти во насока на подобрување на состојбите со животната средина; 

▪ Подготовка на прашалник за анкетирање на деловните субјекти со цел 

утврдување на нивниот статус (активни/неактивни), дали се обавува истата 

дејност или има проширување на капацитетот, начин на управување со 

животната средина: склучени Договори за собирање на отпад, спроведени 

мерења (за бучава, емисии во воздух); 

▪ Соработка помеѓу Секторот за екологија и енергетска ефикасност и Секторот 

Инспекторат заради усогласување на податоците и преземање на координирани 

активности кои би довеле до унапредување на животната средина изразена 

преку (подобрен квалитет на воздух, намален број на диви депонии и 

узурпирани површини со непрописно одложен смет, задоволени граѓани од 

состојбите со животната средина, подобрување на здравствената состојба и 

квалитет на живеење на граѓаните);  

▪ Ажурирање на Катастарот на загадувачи на годишно ниво во согласност со 

издадени одобренија за Елаборати за заштита на животна средина и посети од 

општински инспектор за животна средина; 

▪ Користење на податоците од Катастарот за иницирање на проекти кои може 

заедно со Град Скопје или останати општини во градот да се реализираат што би 

резултирало со ефекти од поголем обем во поглед на подигање на квалитетот на 

животната средина на пошироко подрачје; 

▪ Активна соработка со деловните субјекти за нивно унапредување во поглед на 

заштита на животната средина и усогласување со законските обврски во 

зависност од дејноста која се обавува преку: склучување на Договори за 

преземање на отпад за секоја фракција одделно, поставување на филтри на 

димоводните канали, одржување на нивото на бучава во законски пропишаните 

граници, подготовка на Елаборат за заштита на животна средина. 
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Прилог 1 Листа со одобрени Елаборати за заштита на животна средина од Град Скопје 
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Прилог 2 Листа со одобрени Елаборати за заштита на животна средина од Општина Карпош 
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