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1. Вовед во стратегиската оцена на животната средина 

Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС) е систематски процес во кој се 

земаат во предвид одредени превентивни мерки, кои овозможуваат заштита на 

животната средина од сите можни аспекти, во процесот на планирање или 

донесување на одлуки на ниво на „стратегиски акции'' или политики, планови и 

програми.  

Активностите, кои се преземаат во поедините фази на СОЖС процедурата се: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧЕТОК 
 

Идентификација на заинтересираните 
страни и стратегија на консултација  

Основање
Управувачка група 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОБЕМОТ 

Консултации со Управувачката група 
за одредување на значителните 

влијанија  

Собирање податоци (просторни, 
еколошки и социо-економски) 

Известување на надлежните за 
животна средина и барање 
информации за опфатот 

Собирање податоци 
(законски контекст) 

Дефиниран План за 
одобрување и алтернативи 

Одбирање на методологијата за 
определување на обемот и 
значајните критериуми   

Идентификација на релевантните 
интернационални, национални и локални 
планови, легислатива, цели и стандарди  

ЕВАЛУАЦИЈА 
 
 

 
 
              
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Податоци за постојната 
состојба на животната 

средина 

Клучни извори на 
животната средина, 

сензибилност, закани и 
трендови 

Оценка на постојните корисници 
и идните економски движења 

Потенцијални влијанија  
врз природата, степен 
на промени, географски 

обем, привремени 
промени и веројатности 

Допринос 
на 
експертит
е и 
Управувач
ката група 
кон 
специфич
ните 
сектори   

Идентификација на 
значителните препреки 

во собирањето 
податоци и тековните 

работи Ублажување и мониторинг

Идентификација, предвидување, 
евалуација и мерки за 

намалување  на потенцијалните 
влијанија 
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Стратегиската оцена на животната средина ги зема во предвид влијанијата врз 

животната средина и алтернативите во поширок обем, а исто така: 

 во претходна постапка ги зема во предвид алатките кои би се користеле за 

да ја поддржат формулацијата на стратегиската акција за одржлив развој; 

 овозможува зголемување на ефикасноста при донесување на одлуки; 

 овозможува систематски и ефективен приод кон животната средина од 

повисоко ниво при донесување на одлуки; 

 ги поддржува  консултациите и учеството на јавноста. 

Извештајот за стратегиската оцена на животната средина содржи детали од 

плановите, програмите и стратегиите, како и други информации, кои ќе бидат земени 

во предвид при понатамошната оцена на животната средина, односно содржи 

податоци за можните влијанија врз:  

 населението, здравјето на луѓето, биолошката разновидност, почвата, 

водата, воздухот, климатските фактори, материјалните добра, културното 

наследство каде се вклучени архитектурните и археолошките наследства, 

пејзажи и др.;  

 краток преглед на причините врз основа на кои се одбираат алтернативите;  

 предвидените мерки за заштита и намалување на влијанијата.  

Анализата на влијанијата врз животната средина има за цел да ги идентификува 

можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи оптимален избор на 

мерките за заштита на животната средина. 

Влијанијата врз специфичните медиуми од животната средина ќе бидат намалени или 

ефективно подобрени, доколку се предвидат мерки за заштита, намалување и 

неутрализација на истите. При идентификувањето на влијанијата се користи 

ИЗВЕСТУВАЊЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Препораки од 
истражувањето и 
посебни студии 
за пополнување 
на празнините во 
собирањето на 

податоци  

Консултации и преглед 
со Управувачката група 

Извештај 
достапен за 
јавноста 

КОНСУЛТАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Постконсултациски 
изјави 

Консултации и 
преглед од 
надлежните 
органи за 
животна 
средина, 

индустријата и 
експертите

Консултации и 
преглед од 
јавноста 

Извештај достапен за  
забелешки од јавноста 

преку “web site” 

Извештај за 
животната средина 
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квалитативна проценка на нивниот ефект, односно истите се оценуваат како: 

секундарни, кумулативни, синергистички, краткорочни, со средни и долгорочни, трајни 

и привремени позитивни и негативни ефекти.  

Извештајот за стратегиска оценка, исто така содржи План за мониторинг на животната 

средина, чија основна цел е следење на ефектите од применетите мерки за 

ублажување при реализација на планската документација.  

Како што е потенцирано, стратегиската оцена на животната средина-СОЖС, се 

однесува на оцена на планови, програми, стратегии или политики, додека 

поединечните активности/проекти се предмет на ОВЖС-оцена на влијанијата врз 

животната средина.  

При водење на процедурата за стратегиска оцена за животната средина важна улога 

имаат консултациите и учеството на јавноста, што овозможува: 

 зголемување на транспарентноста во донесувањето одлуки, преку 

обезбедување информации кои овозможуваат идентификација на 

влијанијата во рана фаза и предлог мерки за нивно намалување; 

 целосна информираност за основните податоци за животната средина, 

релевантните податоци и вредности на индивидуално ниво и на ниво на 

заедница; 

 добивање информации за потенцијалните ефекти за животната средина во 

рана фаза во процесот на СОЖС; 

 поголемо разбирање, избегнување непотребни противречности и 

одложување на процесот за донесување одлуки кое во покасните фази 

може да настане како резултат на недоволно разбирање.  

Придобивките од спроведување на стратегиската оцена на животната средина 

се:  

 флексибилност; 

 консензус во процесот на планирање; 

 интегрирање на социјалните, економските и аспектите на животната 

средина; 

 меѓусекторска соработка; 

 земање во предвид на регионалните потреби и цели; 

 конзистентност со стратешките определби за одржлив развој. 

Дополнително: 

 Идентификацијата на сите влијанија врз животната средина, кои ќе бидат 

дефинирани во Извештајот, како и предложените мерки за нивно ублажување 

или избегнување, ќе претставуваат основа врз која треба да се дефинира 
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идниот развој на предвидената локација, со цел да овозможи економска 

одржливост и заштита на животната средина.  

 Доколку сите согледувања дадени во Извештајот бидат земени во предвид и 

имплементирани, ќе се избегнат несаканите последици, што значи ќе се 

заштеди време и пари што е само дел од целите на стратегиската оцена на 

животната средина. Исто така, ќе се обезбеди заштита и одржлив развој на 

ресурсите, заштита на медиумите во животната средина и здравјето на луѓето.  

 Извештајот за стратегиска оцена на животната средина содржи вистинити и 

реални информации во простор и време, кои ќе им помогнат на носителите на 

одлуки на повисоко ниво во донесување на истите. 

Процедурата за спроведување на стратегиска оцена на животната средина е 

дефинирана согласно Член 65, глава X од Законот за животна средина („Сл. весник на 

РМ" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 47/10, 124/10, 51/11), при што стратегиска 

оцена се спроведува на плански документи кои се подготвуваат во областа на 

земјоделството, шумарството, рибарството, енергетиката, индустријата, рударството, 

транспортот, регионалниот развој, телекомуникациите, управувањето со отпадот, 

управувањето со водите, туризмот, просторното и урбанистичкото планирање и 

користење на земјиштето, на Националниот акционен план за животната средина и на 

локалните акциони планови за животната средина, како и врз сите стратегиски, 

плански и програмски документи со кои се планира изведување на проекти за кои се 

врши оцена на влијанието од проектот врз животната средина. 

Подзаконските акти кои ја регулираат процедурата се: 

 Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали 

определени плански документи би можеле да имаат значително влијание 

врз животната средина и здравјето на луѓето („Сл. весник на РМ" бр. 

144/07); 

 Уредба за содржината на извештајот за стратегиска оцена на животната 

средина („Сл. весник на РМ" бр. 153/07);   

 Уредбата за стретегиите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие 

стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува 

постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз 

животот и здравјето на луѓето, („Сл. весник на РМ" бр. 153/07); 

 Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други 

акти, како и планови и програми од областа на животната средина („Сл. 

весник на РМ" бр.147/08). 

Исто така при подготовката на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина 

се земени во предвид обврските и препораките дефинирани во Директивата за 

стратегиска оцена на животната средина (2001/42/EC), која е имплементирана во 

македонското законодавство, како и позитивните искуства на конкретни примери во 

Англија, Ирска и Шкотска.  
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2. Краток преглед на содржината, главните цели на планскиот документ 
и врската со други релевантни планови и програми/плански 
документи 

2.1. Обем на Извештајот за стратегиска оцена 

Со цел навремено да се согледаат можните негативни влијанија врз животната 

средина и здравјето на луѓето како и социо-економските аспекти од имплементацијата 

на Измени и дополнување на Урбанистички план вон населено место Дуброво-

Тремник, општина Неготино, и да се превземат соодветни корективни мерки, во 

Законот за животна средина („Сл. весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08 83/09, 

47/10, 124/10 и 51/11 година) и подзаконските акти, е дефинирана постапката за 

Стратегиска оцена на животната средина.  

Подготовката на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина ќе се базира 

врз основа на: 

 Националната и меѓународна правна рамка и примена на најдобрите светски 

практики и искуства; 

 Постојни плански документи од повисок ранг; 

 Разгледување на предвидените активности во Планската документација од кои 

се очекуваат влијанија врз животната средина. Исто така ќе бидат земени во 

предвид сите предложени решенија, нивните влијанија и ќе се предложат 

соодветни мерки за избегнување, намалување или ублажување на негативните 

влијанија и зголемување на позитивните ефекти; 

 Оценка и споредба на можните влијанија од алтернативните предлози, 

идентификација на мерките за ублажување кои се потребни за секоја 

алтернатива, и давање на препораки од аспект на заштита на животната 

средина и постигнување одржливост; 

 Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина ќе обезбеди 

информации кои ќе овозможат информирање на јавноста за сите алтернативи, 

препораки и слично. Јавното мислење и мислењата на сите заинтересирани 

страни ќе бидат земени во обзир при креирањето на финалниот документ. 

Органот, кој го подготвува планскиот документ (општина Неготино), во претходна 

консултација со засегнатите органи од имплементацијата на Измени и дополнување 

на Урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник, општина Неготино, 

дадени во Додаток 1 од овој Извештај, го определи обемот и деталноста на 

информациите и ги даде програмските проекции на просторот, кои се дадени во 

Извештајот за стратегиската оцена на живoтната средина, што е дел од процедурата 

за стратегиска оцена на животната средина.  
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2.2. Преглед на планскиот документ  

Согласно Програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на општина 

Неготино за 2011 година и по иницијатива на ИГМ Трејд Илија и др. ДОО Кавадарци, 

Советот на општина Неготино на седниците одржани на 08.08.2011 и 31.08.2011 

година ја прифати иницијативата на инвеститорот и донесе одлука (бр. 07_417/5 и 

07_478/4) врз основа на која е покрената постапка за изработка на измена и 

дополнување на Урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник.  

За дел од предметниот плански опфат досега е изработен ГУП за работна зона 

„Дуброво Тремник“, со намена производни капацитети, одлука бр. 07-201 од 19.07.2001 

година, а потоа ГУП-от за работна зона „Дуброво Тремник“ е преименуван во 

Урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник. 

Дополнувањето на Урбанистичкиот план вон населено место Дуброво-Тремник, 

општина Неготино, има за цел да го дооформи и урбанизира просторот во кој повеќе 

од 30 години функционираат повеќе големи капацитети-фабрики како што се „ТЕЦ 

Неготино“, „ТФ Дуброво“, „Фабрика за кабли-Неготино“, и др. Овие капацитети се од 

огромно значење како за локалната така и за државната економија. Во нив се 

вработени повеќе од 500 луѓе. 

Измената и дополнувањето на Урбанистичкиот план вон населено место се врши за 

поставување на индустриски комплекс-железарија КО Дуброво, општина Неготино, за 

кој се изработени Услови за планирање на просторот (тех. бр. Y08411i) и издадено 

решение од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање  

(бр. 15-280-14, од 20.10.2011).  

Опфатот, кој е предмет на урбанизација, за кој се издадени Услови за планирање на 

просторот зафаќа површина од 134,10 ha и се наоѓа на продуктивно земјиште (ниви, 

пасишта и шуми), 1-5 класа. Во рамките на комплексот се предвидува изградба на 

објекти за производство на топло валан и ладно валан челик преку фази на собирање, 

обработка и топење на челичен отпад, континуирано лиење на челик, добивање на 

топло валани лимови, преработка на топло валани во ладно валани лимови, 

поцинкувани и пластифицирани лимови. 

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 224,07 ha.  

Како влезни параметри за планирање на просторот ќе бидат земени одредбите од 

Просторниот план на Република Македонија, Планската програма и просторните 

можности на самата локацијата.  

Плански период  за реализација на документот е 2011-2021 година. 

 Опис на локацијата 

Предметната локација се наоѓа на оддалеченост од 6-7 km од градот Неготино, во 

непосредна близина на селото Дуброво, кое всушност претставува граница на 

планскиот опфат помеѓу реката Вардар на исток и автопатот Е75 на запад. 
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Во голем дел опфатот е преземен од претходниот план (ГУП за работна зона Дуброво-

Тремник) и проширен кон северо-запад. 

Од југ, планскиот опфатот, оди по осовината на регионалниот патен правец Р103 и се 

вкрстува со локален пат изведен за потребите на „ТЕЦ Неготино“. Потоа оди по 

осовината на патот, се до оградата на „ТЕЦ Неготино“ од каде продолжува до 

најисточната точка на опфатот. Од оваа точка, линијата на опфат продолжува до 

котата 119 m (земена од Просторниот План на РМ) како точка на плавење на 

планирана акумулација). Линијата на опфат, преклопена со котата 119 m, по целата 

источна страна оди се до селото Дуброво и „ЗПТП Дуброво“, продолжува северно по 

линија на к.п., преминува преку железничката пруга и повторно излегува на 

Регионалниот патен правец Р103. Од тука оди по осовината на патот се до 

најсеверната точка на планскиот опфатот. Продолжува надолу кон југ по линија на 

заштитен појас на електроенергетски далновод 400 kV. Сече уште неколку далноводи 

па свртува кон запад и се спојува со оградата на „ТФ Дуброво“ за повторно да се спои 

со регионалниот патен правец Р103.  

 

Слика 1 Сателитски приказ на планскиот опфат 

 Опис на постојна состојба 

Намена на просторот: На просторот веќе подолг период егзистираат повеќе 

капацитети од големо национално стратешко значење, како „ТЕЦ Неготино“, „ТФ 

Дуброво“, „Фабрика за кабли Неготино“, селото Дуброво, „ЗПТП Дуброво“ и др. 

Намената на просторот и површината, која ја зафаќаат производните капацитети во 

постојната состојба, е следна : 
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 „ТЕЦ Неготино“-Е2 комунална супраструктура (37.78 ha); 

 „ТФ Дуброво“-Е3 некомпатибилна инфраструктура (10.94 ha); 

 „Фабрика за кабли Неготино“-Г2 лесна и незагадувачка индустрија (16.72 ha); 

 „Фабрика за производство на ќеси“-Г2 лесна и незагадувачка индустрија (1.83 

ha); 

 „ЗПТП Дуброво“-Г2 лесна и незагадувачка индустрија (4.30 ha); 

 Село Дуброво-А1 домување во станбени куќи (1.57 ha). 

На локацијата не постојат бесправно изградени градби.  

Сообраќајна инфраструктура: Во границите на опфатот има изведено сообраќајна 

инфраструктура и тоа: 

 регионален патен правец Р103 која поминува низ опфатот централно во правец 

север-југ; 

 регионален патен правец Р122 зафаќа мал дел од опфатот, поминува низ 

селото Дуброво, преку реката Вардар кон селото Војшанци; 

 локален пат за потребите на „ТЕЦ Неготино“. 

Водоснабдување и одведување на отпадни води: Водоводната инсталација е 

изведена во целиот опфат, односно постојните објекти се приклучени на водоводната 

инфраструктурна мрежа.  

Нема информации за постоење на фекална и атмосферска канализациона мрежа.  

Електроенергетска инфраструктура: Низ локацијата поминуваат повеќе 

електрични водови од проста причина што  дел од опфатот го зафаќаат „ТФ Дуброво“ 

и „ТЕЦ Неготино“.  

„ТФ Дуброво“: 

 400 kV далновод кон Р.Бугарија; 

 110 kV далновод кон Р.Бугарија; 

 110 kV далновод кон ТФ Неготино; 

 400 kV далновод кон Скопје; 

 400 kV далновод кон Битола; 

 400 kV далновод кон Р.Грција; 

Други далноводи во опфатот се: 

 110 kV далновод; 

 10 kV далновод; 

 10 kV далновод. 
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За реализација на предложените парцели, ќе се задржат постојните водови и 

трафостаници, затоа што ги задоволуваат потребите на сегашните и идните 

корисници. 
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Слика 2 Постојна состојба на предметната локација 
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Слика 3 Постојна состојба на предметната локација
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 Планирана состојба 

Планот предвидува неколку наменски употреби на земјиштето, односно класи на 

намени: 

Производство, дистрибуција и сервиси-класа на намена  Г 

 Тешка и загадувачка индустрија (основна класа на намена - Г1); 

 Лесна и незагадувачка индустрија (основна класа на намена - Г2); 

 Стоваришта (основна класа на намена -  Г4). 

Местоположбата и површината за градбата во рамки на градежните линии, ќе биде 

утврдена врз основа  на архитектонско-урбанистички проект каде е планиран комплекс 

од градби или основен проект каде е планирана една градба. 

Инфраструктура-класа на намена Е треба да се предвидат како: 

 Комунална инфраструктура (основна класа на намена - Е1);  

 Комунална супраструктура (основна класа на намена - Е2); 

 Некомпатибилна инфраструктура (основна класа на намена - Е3). 

Зеленило и рекреација–класа на намена Д 

 Заштитно зеленило (основна класа на намена – Д2). 

Планскиот опфат е со различна намена. Поголемиот дел од земјиштето е планирано 

со намена Г1-тешка и загадувачка индустрија (40,8%).  

Останатата намена на просторот е Г2-лесна и незагадувачка индустрија (5,1%), Е2-

комунална супраструктура (1,7%), Д2-заштитно зеленило (4,7%). 

Местоположбата и површината за градба во рамки на градежните линии, ќе биде 

утврдена врз основа на Архитектонско-Урбанистички проект, доколку е планиран 

комплекс од градби или Основен проект, доколку е планирана една градба. 

Планскиот опфат опфаќа територија од 224,07 ha и периметар од 9731,32 m. 

Границата на планскиот опфат е утврдена врз основа на Член 8, 9 и 10 од 

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Сл. весник на 

РМ“ бр. 142/10 и 18/11). Границата на опфатот е дефинирана според логични 

разделници, дефинирани со член 8 од Правилникот и е преземена во голем дел од 

претходниот план за просторот, со проширување кон северо-запад.  

Во планскиот опфат предвидени се 19 градежни парцели со следните класи на 

намена:  

Табела 1 Градежни парцели со класи на намена 

Градежна парцела Намена  Површина на градежна парцела 

1 Тешка и загадувачка индустрија Г1 9,26 ha 

2 Некомпатибилна инфраструктура (ТФ Дуброво) Е3 *СОСТОЈБА 
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3 Тешка и загадувачка индустрија Г1 43,96 ha 

4 Стоваришта Г4 1,1 ha 

5 Стоваришта Г4 1,47 ha 

6 Лесна и незагадувачка индустрија Г2 2,82 ha 

7 Тешка и загадувачка индустрија Г1 4.58 ha 

8 Лесна и незагадувачка индустрија Г2 *СОСТОЈБА 

9 Комунална супраструктура Е2 0.59 ha 

10 Тешка и загадувачка индустрија Г1 22,22 ha 

11 Комунална супраструктура E2 1,39 ha 

12 Комунална супраструктура (ГМРЦ) Е2 0.8 ha 

13 Лесна и незагадувачка индустрија Г2 3.73 ha 

14 Комунална супраструктура E2 1.02 ha 

15 Лесна и незагадувачка индустрија Г2 2.70 ha 

16 Лесна и незагадувачка индустрија Г2 2.29 ha 

17 Комунална супраструктура E2 0.03 ha 

18 Комунална супраструктура E2 *СОСТОЈБА 

19 Тешка и загадувачка индустрија Г1 11.55 ha 

Табела 2 Билансни показатели  

Површина на плански опфат  224 ha 

тешка и загадувачка индустрија Г1 91.5 ha 40.8% 

лесна и незагадувачка индустрија Г2 11.5 ha 5.1 % 

сообраќајни коридори 4.60 ha 2.0% 

железнички коридор 11.35 ha 5.0% 

комунална супраструктура Е2 3.83 ha 1.7% 

заштитно зеленило Д2 10.72 ha 4.7% 

река Дисанска  1.45 ha 0.6% 

заштитен појас на сообраќајни коридори 6.64 ha 2.9 % 

*состојба 65.30 ha 29.5% 

поплавен дел од опфатот  7.87 ha 3.5% 

останато неизградено земјиште 9.31 ha 4.1% 
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Слика 4 Планирана состојба 
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Сообраќајно решение 

Во опфатот може да се влезе од три страни, т.е. преку регионалните патни 

правци Р103 од север и од југ и преку Р122 од источната страна преку реката 

Вардар. Во моментов регионалниот патен правец Р122 се користи и истиот е во 

добра состојба. Со Просторниот План на РМ, недалеку од опфатот, на реката 

Вардар се планира акумулација која како максимална кота на плавење ја има 

котата 119 m. 

Со оваа акумулација дел од патот Р122 ќе биде потопен и во иднина нема да 

може да се користи. 

Идното сообраќајно поврзување на опфатот ќе биде преку регионалниот патен 

правец Р122 кој ќе се врзе на регионалниот патен правец Р103.  

Внатрешниот сообраќај  во секоја градежна парцела ќе се реши во натамошна 

фаза, преку архитектонско-урбанистички проекти според потребите на 

инвеститорот. 

Електроенергетска инфраструктура 

Опфтатот е веќе приклучен на електроенергетската инфраструктурна мрежа, 

која ќе ги задоволи потребите на планираните структури. т.е. со планот не се 

предвидени дополнителни водови и приклучоци1. Исто така и постоечките 

објекти, кои егзистираат во опфатот, немаат потреба од дополнително 

зголемување на електричната енергија.  

Нова трафостаница се предвидува во Г.П.17. Оваа трафостаница е планирана 

и со планските решенија на ЕВН за тој регион. Истата е со моќност од 1250 кV. 

Останатиот дел од опфатот ќе биде покриен со постоечките трафостаници кои 

го задоволуваат оптоварувањето на електро-енергетската мрежа на ЕВН. 

Во следна фаза, кога ќе бидат познати и дефинирани потрошувачите на 

просторот може да се планираат дополнителни приклучоци и трафостаници 

доколку е тоа потребно.  

Електрична енергија треба да се обезбеди до сите потрошувачи, односно 

објекти кои ќе се изградат на овие површини. За одредување на вкупната 

едновремена моќност за планскиот опфат од 224,07 ha предвиден е норматив 

40VA/m2 и коефициент на едновременост од 0,4. Кој следува од формулата: 

2240712,14 m2 x 0,04 kVA/m2 x 0.4=35851 kVA 

                                                 
1 АД Мепсо во допис бр.09-7366/2 од 12.09.2011 се изјаснува дека не планира дополнителни 

инвестирања во мрежата преку изградба на нови инфраструктурни градби и инсталации на 

предметниот простор (Прилог 1).  
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До секоја градежна парцела придвидени се 10(20) kV кабли кои треба да се 

постават во инфраструктурни коридори.  

Во секоја градежна парцела, се дозволува поставување на дистрибутивни 

10(20)/0,4kV трафостаници. Микролокациите на овие трафостаници не се 

определени и истите може да бидат изградени како засебни или да бидат во 

состав на друг градежен објект (почитувајќи ја постојната законска регулатива). 

Трафостаниците може да бидат изградени во било кој дел од градежната 

парцела. Во зависност од потребите на инвеститорите, со Планот, се дозволува 

една трафостаница да биде напојна за корисници од повеќе градежни парцели.  

Со оглед на фактот дека во опфатот работи „ТФ Дуброво“, планирано е истата 

да ги снабдува постојните и идни производни капацитети. Во спротивно, 

корисниците на секоја парцела посебно, може да инвестираат во сопствена 

трафостаница. За секоја градежна парцела, за  електромрежата треба да се 

изработи засебен архитектонско-урбанистички проект со идеен проект за 

инфраструктурни градби. Приклучок на дистрибутивната мрежа на објектите ќе 

се изврши според добавената согласност која инвеститорот треба да ја побара 

од ЕВН Македонија. Барањето треба да содржи точно дефинирани електрични 

параметри како што се: напонско ниво, максимална инсталирана и  

едновремена моќност, фактор на моќност, начини на затоплување односно 

ладење и сл. односно односно податоци кои во ова фаза на изработка на 

планот не се дефинирани.  

Телекомуникациска инфраструктура 

Опфтатот е веќе приклучен на телекомунукациската мрежа и ќе се задржи 

истиот. Новопланираните градежни парцели се предвидува да бидат 

приклучени на мрежата на АД Македонски телекомуникации. 

Во следна фаза, при изработка на архитектонско-урбанистичките проекти, 

преку кои ќе се дефинираат детално намените и корисниците на просторот, ќе 

се знае и потребата од евентуално нови телекомуникациски приклучоци. 

Со предвидениот норматив од 3 телефонски корисници на 10000 m2 површина 

на плански опфат, може да се одреди вкупниот број на телефонски корисници:  

224,07 ha x 3 ТК/10000 m2 = 224 ТК 

Систем на затоплување на објектите 

Опфатот е веќе приклучен на електроенергетски систем. Во наредниот период 

се очекува приклучок и на гасификационата инфраструктурна мрежа, која 

поминува во непосредна близина на планскиот опфат. Со тоа се очекува 

значително намалување на загадувањето на воздухот како и намалување на 

трошоците на самите потрошувачи. 

Се препорачува и користење на извори на обновлива енергија, која е неисцрпна 

и воедно не ја загадува животната средина, односно поставување на сончеви 
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колектори кои би се користеле за затоплување на водата потребна за 

индустриските процеси. 

Водоснабдување и одведување на отпадни води 

Водоснабдување 

На предметниот простор веќе постои изведен систем за водоснабдување. Во 

границите на планскиот опфат минува водоводен цевковод кој ги покрива 

потребите на потрошувачите. 

Потребите од вода ќе бидат дефинирани врз основа на Архитектонско 

урбанистички проект со кој ќе бидат дефинирани објектите и нивниот капацитет 

во рамки на дефинираните површини на градби. Со тоа ќе се утврди детално 

потребата за водоснабдување и проширување на водоснабдителната мрежа. 

Канализациона мрежа 

Нема информација дали во границите на планскиот опфат постои сепарациона 

канализациона мрежа: фекална и атмосферска. Со планската документација се 

предвидува ваков тип на инфраструктура. 

Со планот се предвидува атмосферските отпадни води, пред да се испуштат во 

реципиентот (реката Вардар), да бидат подложени на соодветен третман во 

маслофаќачи. 

Исто така се планира изградба на пречистителна станица за третман на 

санитарните и технолошките отпадни води. Пречистителната станица треба да 

се изгради или на ниво на опфат или за секоја градежна парцела посебно. 

Количините на отпадни води фекални и атмосферски ќе бидат дефинирани врз 

основа на Архитектонско урбанистички проект со кој ќе бидат дефинирани 

објектите и нивниот капацитет во рамки на дефинираните површини на градби.  

 Управување со отпад 

Со планот се предвидува отпадот организирано да се собира, селектира и 

предава на Јавното Комунално Претпријатие или овластени компании за 

собирање отпад со цел правилно постапување со различните фракции на 

отпад.   

2.3. Предмет и главни цели на Планскиот документ 

Предмет на планската документација е создавање услови за организација 

и ефикасно користење на просторот. 

Измената и дополна на УПВНМ Дуброво-Тремник има за цел да го дооформи и 

урбанизира просторот во кој повеќе декади функционираат важни индустриски 

капацитети. Овие капацитети се од огромно значење како за локалната така и 

за националната економија.  
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Планирањето на ваква индустриска зона значи поттикнување на  интегриран 

развој на локално и регионално ниво и се идентификува како развоен 

приоритет во процесот на ревитализација на Општината и Регионот. 

Атрактивноста на просторот ја прави исклучителната поволност во однос на 

сообраќајната поврзаност, како патна така и железничка, која обезбедува лесен 

пристап и фрекфентност на просторот, придонесува за поголемо вреднување 

на планските решенија кои се предмет на аналитичкиот осврт за изработка на 

економско образложение на плански решенија во планската документација. 

Со имплементација на планот се создаваат предуслови за развој на локалната 

економија преку уредување на земјиштето опфатено со планската 

документација, обезбедување на услови за развој на значајни дејности и 

ефектуирање на даночната обврска на сопствениците на недвижности за 

плаќање на данок на имот што е значаен извор на приход на локалната 

самоуправа. Овој приход мултиплицирано ќе овозможи зголемување на 

фондовите на Општината и развој на повеќе дејности од нивна надлежност со 

што ќе се овозможи посредно повисок степен на задоволување на потребите и 

зголемување на квалитетот на услугите кои локалната самоуправа им ги 

овозможува на своите граѓани. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Изградбата на индустрискиот комплекс ќе даде допринос кон развојот на 

индустријата и локалната економија со поддршка на развојот на други 

комплементарни дејности во општина Неготино. Но, согласно определбите на 

Просторниот План на РМ („Службен весник на РМ” бр. 39/04), за рационално 

користење и заштита на просторот, идниот развој и разместеност на 

производните дејности на овој простор треба да се базира на примена на 

принципите и стандардите за заштита на животната средина, особено нивна 

Посебни цели 

Главна цел на планскиот документ
дооформување и урбанизација на просторот 

 

Зачувување на 
животната средина  

Подобрување на 
социо-економската 

клима 

Организација и ефикасно користење на просторот во функција на одржливиот развој 

Намена на површини 
со класи на намена 
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превентивна примена и спречување на негативните влијанија на производните 

процеси и технологии, кои ќе бидат применети во индустрискиот комплекс, врз 

животната средина.  

Активирањето на овој простор ќе овозможи развој на повеќе дејности, кои ќе 

продуцираат економски ефекти во останатите дејности, непосредно поврзани 

со изработката и ефектуирањето на урбанистички решенија и тоа: 

проектирањето, градежништвото, комуналните дејности, сообраќајот и др.  

Непосредниот ефект, кој ќе произлезе со реализација на предложената 

урбанистичка планска документација, ќе се рефлектира врз зголемено 

ангажирање на расположивата работна сила преку нови вработувања во 

дејностите предвидени со планските содржини. 

Изградбата и ставањето во функција на предвидените содржини ќе допринесе 

за директни или индиректни економски ефекти. 

2.4. Цели на стратегиската оцена на животната средина (СОЖС) 

За исполнување на барањата за стратегиска оцена на животната средина, 

дефинирани согласно националната и меѓународната легислатива, целите на 

Стратегиската оцена на животната средина за имплементација на Измени и 

дополнување на Урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник, 

општина Неготино се прикажани преку статусот на: биолошката разновидност, 

население, здравјето на населението, материјалните добра, квалитетот на 

водата, воздухот, природното и културно наследство, пределот и интеракцијата 

помеѓу нив. 
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Цели на СОЖС Предмет Поврзаност со насоките и целите на УПВНМ 

измени и дополнувања 

СОЖС индикатори 

Зголемување на животниот стандард 

и квалитет на живеење 

Население 

Сите медиуми на 

животната средина 

-планско искористување на просторот со изработка на 

урбанистичка документација; 

-изградба на индустриски комплекс, зеленило и 

инфраструктура; 

-изградба на објекти за тешка и загадувачка 

индустрија со контролирани емисии во медиумите од 

животната средина со цел да се избегнат  влијанијата 

врз здравјето на населението;   

-можности за вработување на локалното население; 

-зголемување на приходот кај локалните компании во 

фаза на изработка на предвидените содржини; 

-зголемен приход во Општината и Државата од 

комунална такса и даноци. 

-изграден индустриски комплекс; 

-контролирани емисии во медиумите на животната 

средина; 

-здравствена состојба на населението; 

-зголемен животен век на населението; 

-намалена стапка на миграција; 

-зголемена стапка на вработеност; 

-животен стандард, намалена стапка на сиромаштија. 

Заштита и унапредување на 

биодиверизтетот 

Флора, фауна и 

живеалишта 

-заштита на постојните живеалишта и 

карактеристични видови од флората и фауната. 

-% на зачувани живеалишта/видови кои се сретнуваат 

на предметната локација. 

Подобрување на квалитетот на 

воздухот и намалување на емисиите 

на стакленички гасови  

Климатски фактори 

Квалитет на воздух 

Квалитет на почва 

Население 

 

-третман на емисиите од емитерите; 

-намалена или елиминирана употреба на фосилни 

горива; 

-користење на обновливи извори на енергија. 

-состојба на квалитетот на амбиентен воздух, во 

однос на мерењата пред фазата на имплементација 

на планот;  

-квалитет на воздух и концентрација на полутанти во 

рамките на МДК; 

-број на објекти кои користат обновливи извори на 

енергија;  

-зголемен број на денови со концентрации во рамките 

на  МДК; 

-непроменета здравствена состојба на населението 

во однос на статистичките податоци пред фазата на 

имплементација на планот;   

-непроменет квалитет на почвата во однос на 

квалитетот пред фазата на имплементација на 
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Цели на СОЖС Предмет Поврзаност со насоките и целите на УПВНМ 

измени и дополнувања 

СОЖС индикатори 

планот. 

Заштита и подобрување на 

квалитетот на водата и почвата 

Квалитет на површински 

води 

Квалитет на подземни води 

Квалитет на почва 

-третман на атмосферските, санитарните и 

индустриските води; 

-рационално искористување на водата; 

-управување со емисиите во воздух; 

-управување со генериран отпад. 

-изградени системи за третман на отпадните води; 

-квалитет на третирана отпадна вода пред испуштање 

во реципиентот;  

-третирани емисии во атмосферата; 

-употреба на обновливи извори на енергија; 

-склучени договори со овластени собирачи на отпад. 

Зачувување на карактеристиките на 

пределот  

Предел (создаден од 

природата и од човекот) 

-почитување и надградување на пејсажните 

вредности. 

-изградени објекти кои се вклопуваат во 

амбиенталните целини на локацијата.  

Заштита на материјалните добра Постојни и планирани 

материјални добра 

-воведување на мерки за заштита на материјалните 

добра. 

-намален или елиминиран ризик од несреќи и хаварии 

кои може да настанат при конфликт со 

веќепостоечките објекти и инфраструктура. 

Заштита и унапредување на 

културното наследство  

Постојно културно 

наследство 

-почитување на вредноста на културното наследство. -евиденција на заштитени културни добра. 
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2.5. Корелација со други релевантни планови и програми/плански 
документи и цели на заштита на животната средина 

Просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес, кој се 

обезбедува со изработка, донесување и спроведување на просторни и 

урбанистички планови, со цел да се обезбеди уредување и хуманизација на 

просторот и заштита и унапредување на животната средина и природата.  

Еден од најголемите предизвици на политиката на животната средина е 

остварувањето на оптимален баланс меѓу економската, социјалната и 

еколошката димензија на развојот, со што се обезбедува реално оправдан и 

одржлив развој. 

Дел од целите на заштитата на животната средина, дефинирани на национално 

и меѓународно ниво, ќе бидат инкорпорирани при измените и дополнувањето на 

Урбанистичкиот план вон населено место Дуброво-Тремник, општина Неготино, 

како и во периодот на имплементација на истиот.  

За дел од предметниот плански опфат досега е изработен ГУП за работна 

зона „Дуброво Тремник“, со намена производни капацитети, одлука бр. 07-201 

од 19.07.2001 година. Потоа, ГУП-от за работна зона „Дуброво Тремник“ е 

преименуван во Урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник со 

истата намена. 

Урбанизацијата на просторот на селото Дуброво, кое всушност 

претставува граница на планскиот опфат, е регулиран со општ акт.  

Освен горенаведените, не постои друга документација за планирање на 

просторот околу или во близина на планскиот опфат. 

Како план од повисоко ниво се зема Просторниот План на РМ, а како влезни 

параметри ќе бидат земени исклучиво заклучните согледувања од Условите за 

планирање на просторот, мислењата и согласностите од релевантните 

надлежни министерства и институции, како и насоките и целите од стратешките 

документи донесени на ниво на општина или држава. 

Планската документација ќе биде во корелација со локалните, националните и 

меѓународни документи со цел да бидат постигнати нивните цели и барања.  

Образложение на референтните целни документи од повисок ранг од областа 

на животната средина се дадени во Додаток 2 од овој Извештај.  

Планови  и стратегии на локално ниво 

Програма за развој на Вардарскиот плански регион 

Локален акционен план за животна средина на општина Неготино 

Стратегија за Локален  развој на општина Неготино 

Акциониот план за потенцијални локации за индустриски зони во општина Неготино 
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Национални планови, програми и стратегии 

Просторен План на РМ 

Водостопанска основа на РМ 

Планска Програма за изградба на 100 винарии на земјиште на РМ, I фаза 

Нацрт Стратегија за лозарство и винарство 

Национална Програма за земјоделство и рурален развој  

Стратегија за води на Република Македонија (нацрт верзија) 

Стратегија за управување со отпад во Република Македонија  

Национален План за управување со отпад 

Стратегија за енергетска ефикасност  

Национален акционен план за енергетска ефикасност  

Национална стратегија  за економски развој на Република Македонија 

Национална стратегија за одржлив развој 

Втор Национален План за климатски промени 

Втор  Национален Еколошки Акционен План на РМ 

Национална стратегија за биолошка разновидност 

Стратегија за демографски развој на РМ 

Стратегија за мониторинг на животната средина  

Стратегија за подигање на јавната свест во животната средина 

Стратегија за управување со податоци за животната средина  

Стратегија и акционен план за имплементација на Архуската конвенција (2005) 

Националeн здравствено-еколошки акционен план (НЗЕАП, 1999) 

 

Меѓународна политика 

Рамковна Директива за вода (2000/60 /EC) 

Рамковна директива за квалитет на амбиентен воздух (96/62/EC) 

Рамковна директива за отпад (2006/12/EC) 

Рамковна директива за бучава (2002/49/EC) 

Директива за стратегиска оценка на животна средина (2001/42/EC) 

Директива за енергетски перформанси во градењето, Јануари 2003 

ЕУ Шестиот Акционен План за животна средина  

Директивата на Советот 96/61/EC од 24.09.1996 година за интегрирана контрола и превенција од 

загадување 
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3. Основни податоци за животната средина во и околу планското 
подрачје 

3.1. Географска положба  

Според својата положба, Неготино го завзема централното место во Република 

Македонија, ситуирано на главните комуникациски правци и ја поврзува источна 

со западна и северна со јужна Македонија, припаѓа на Вардарскиот регион, а 

според специфичните природни услови, како посебна природна целина, 

припаѓа заедно со Кавадарци на Тиквешко-раечкиот микрорегион. Во 

Тиквешката котлина се наоѓа на источната страна. 

Неготинската општина, заземајќи го централниот дел од повардарието и 

источниот и југоисточниот дел од Тиквешката котлина, според административно 

територијалната поделба на Република Македонија од 2004 година се граничи 

со шест општини и тоа: на север со општина Штип, на исток со општина Конче, 

на југоисток со Демир Капија, на југ со општина Кавадарци, на запад со општина 

Росоман и на северозапад со Градско. 

Вкупната површина на Општината изнесува околу 414 km2. Во нејзините 

граници, според постојната административно-територијална поделба на 

Државата, припаѓаат градот Неготино и 18 населени места: Брусник, Вешје, 

Војшанци, Горни Дисан, Долни Дисан, Дуброво, Јаношево, Калањево, Криволак, 

Курија, Липа, Пепелиште, Пештерница, Тимјаник, Тремник, Црвени Брегови, 

Џидимирци и Шеоба, од кои 4 се раселени. Општина Неготино се наоѓа на 

просечна надморска висина од 150 m. 

 

Слика 5 Општина Неготино 
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 Предвидена локација 

Предметната локација се наоѓа на оддалеченост од околу 6 km од градот 

Неготино, во близина на селото Дуброво (граница на планскиот опфат) помеѓу 

реката Вардар, автопатот Е75 и регионалниот патен правец Р103.   

3.2. Сообраќајна поврзаност 

Според својата местоположба, во централниот дел од Државата, низ 

општината минува значаен меѓународен коридор (трансферзала север-југ), кој 

што има одлучувачко влијание во сообраќајното поврзување на Општината со 

другите општини во Републиката и пошироко со земјите од Европа. 

Преку автопатот М-1 општина Неготино е поврзана со другите општини и тоа во 

правец на југ со Демир Капија, Гевгелија и понатаму со Република Грција, а во 

правец на север со општините, Росоман, Градско, Велес, Скопје и понатаму со 

бившите југословенски републики и земјите од Западна Европа. 

Преку регионалниот пат Р-107 општината Неготино на исток е поврзана со 

Штип, Кочани и Благоевград-Р. Бугарија, а на запад со Кавадарци, Прилеп и 

Битола, каде се издвојува еден крак кон југ кон Р. Грција, а другиот крак води на 

запад кон Р. Албанија. 

Преку Р-107 градот Неготино е поврзан со Криволак и Пепелиште. 

Постојните локални патишта го поврзуваат градот Неготино со населените 

места: Паликура, Курија, Тремник и преку Тимјаник со Долни Дисан. Со 

општините Конопиште и Конче нема директна асфалтна врска. 

На територијата на општина Неготино железничкиот сообраќај се обавува на 

мрежа од отворени железнички линии, станични и индустриски колосеци. 

Линијата „Табановце-Скопје-Гевгелија” (213,5 km) која минува низ Општината, 

покрај магистралниот карактер во рамките на државата едновремено има и 

маѓународен карактер.  

Железничката мрежа располага со неколку железнички станици (патничко-

товарни), опремени со претпростор за патници и шалтери: Кукуречни, Криволак, 

Неготино и Дуброво. Во Неготино АД “Повардарие” има индустриски колосек.  
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Слика 6 Патна карта за поврзување на Неготино со останатите градови во РМ 

 Предвидена локација 

Во опфатот може да се влезе од три страни, т.е. преку регионалните патни 

правци Р103 од север и од југ и преку Р122 од источната страна преку реката 

Вардар. Во моментов регионалниот патен правец Р122 се користи и е во добра 

состојба. 

Согласно добиеното мислење од Јавното Претпријатие за Железничка 

Инфрасртуктура, Македонски Железници, бр. 794/1 од 06.09.2011 година е 

констатирано дека не се планирани градби на нови инфраструктурни објекти и 

инсталации во рамките на планскиот опфат. 

3.3. Релјефни карактеристики  

Територијата на општина Неготино, како дел од Тиквешката Котлина, ја 

карактеризираат многубројни плочести и брановити заравнини, а се простира и 

на повисоки места и планински терени кои се дел од планинските масиви кои го 

оградуваат ова подрачје скоро од сите страни. 

На север, североисток и исток се Градечка планина, Конечка планина и Слан 

Дол кои претставуваат делови од комплексната Серта, од југ и југозапад од 

огранците на Кожуф планина и на запад од просторната езерска зарамнина 

Витачево. 

Најголемите врвови на Серта достигнуваат височина од 1003 m и 1152 m, на 

Кожув 1727 m, а на висорамнината Витачево 900 m. 
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 Предвидена локација 

Предметната локација се наоѓа на надморска височина од 119-148 метри, 

помеѓу реката Вардар на исток и автопатот Е75 непосредно на запад и се 

карактеризира со рамничарски релјефни карактеристики. 

3.4. Геолошки карактеристики на теренот  

Општината Неготино припаѓа на Вардарската геотектонска зона. Геолошкиот 

состав, како резултат на тектонските движења го сочинуваат: 

алувијалноделувијалните седименти, неогена песоклива серија, неоген 

бигровит варовник, квартерни песоци, чакал, агломеративен туф, туфови и 

бречи. 

На север и северозапад се јавува песоклива серија, која во поширокиот дел 

лежи непосредно преку серијата од шарени и зелени глини. 

На југозапад, над селата Горни и Долни Дисан, се наоѓаат андезитските 

туфови, а западно и југозападно од Демир Капија се среќаваат груби 

конгломерати со варовници. 

На исток и југоисток покрај Реката Вардар се наоѓаат глинци и песочници, со 

глинеста структура. 

Југоисточната страна на вардарската зона односно пламионското подрачје од 

источниот преку вардарскиот дел го покриваат териерни и мезозоиски 

еруптиви. 

Од рудни богатства на овој простор од општина Неготино се наоѓа ресурс на 

јаглен на површина од околу 60 km2. 

 

Слика 7 Типови на водопропустливост и хидрогеолошки карактеристики во РМ2  

                                                 
2 Стратегија за води на Република Македонија (нацрт верзија) 
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3.5. Педолошки карактеристики 

Големо влијание врз создавањето на постојните педолошки особини имаат 

климатските, геолошките и геоморфолошките карактеристики на тлото. Како 

логична последица произлегува дека педолошкиот покривач има одреден 

географски распоред на главни типови на земјиште што неминовно дава и 

зоналност на распостеленост на типови на земјиште. Во низинските делови на 

Неготинското поле преовладуваат алувијални и делувијални почвени типови. 

Површината и употребната вредност на овие почвени типови не е многу 

голема, а се користат за одгледување на житарици и индустриски култури. 

Од делувијални почвени типови најзастапена е групата на смолнички 

делувијални почви. Оваа почва е доста плодна со добар механички состав и на 

неа се одгледуваат индустриски и градинарски култури. Останатите делови на 

Неготино се составени од црвеница, минерално-кално-карбонатни почви, 

песочно глинести и др. 

Црвениците, кои спаѓаат во најстарите почви, се користат за одгледување на 

тутун, а некаде и на лојза. Минерално-кално карбонатните почви најчесто се 

користат за садење лозја. Наводнувањето на ова подрачје е значаен фактор на 

продуктивното користење на земјоделското земјиште. 

3.6. Сеизмолошки карактеристики на теренот 

Подрачјето на општина Неготино, според сознанијата и резултатите од 

истражувањата се наоѓа под влијание на надворешни епицентрални жаришта 

оддалечени околу 100 km. Во рамки на макро-сеизмичката реонизација на 

територијата на Република Македонија, а врз основа на истражувањата на 

локалните и влијанието на оддалечените потреси и релативните параметри 

дефинирана е горната граница на магнитудата на очекуваните земјотреси како 

збирен долгорочен максимален интензитет кој во Градот би изнесувал VIII⁰ по 

МЦС. 

Непостоењето на микро-сеизмичка реонизација дава можности за меродавни 

да се употребат индикаторите за макро-сеизмичката реонизација како 

неопходни параметри со кои се идентификуваат простори непогодни за градба. 

Теренот според инженерско-геолошките карактеристики е претежно стабилен 

со постојани физичко-механички својства кои не подлежат на битни измени под 

влијание на надворешните фактори ниту при делување на човекот. 

 Предвидена локација 

Просторот кој е предмет на анализа се наоѓа во зона на VIII⁰ по Меркалиевата 

скала на очекувани земјотреси, поради што се сугерира задоволување на 

условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски 

одржив степен на сеизмичка заштита, при изградбата на новите објекти.  
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Слика 8 Сеизмолошка карта 

3.7. Хидролошки карактеристики  

Од хидрографски аспект општината Неготино располага со терени на слабо 

издашни извори. Хидрографската мрежа ја сочинуваат реката Вардар и 

нејзините притоки. 

Реката Вардар е најважен воден тек. Таа е најголема и единствена река, која 

иако со променлив водостој, никогаш не пресушува. Најголем водостој има на 

пролет, кога се топат снеговите и во есен кога врнежите се сé почести. Најмала 

количина на вода има во текот на летните месеци, јули и август. 

Во реката Вардар се слеваат следните површински текови: од десната страна 

се реките Дисанска, Тимјаничка, Курјачка, а од левата страна на реката Вардар 

се влева Војшаничка река. 

Извориштата на реките, кои течат на територијата на општината Неготино, се 

наѓаат на езерската висорамнина Витачево и планината Кожуф. 

Водостојот на сите овие реки покажува големи осцилации. Највисок е 

водостојот на пролет, додека во летните месеци се намалува, а некои речни 

корита пресушуваат. 

Тимјаничка река која тече низ градот Неготино извира кај населеното место 

Тимјаник. Во реката Вардар се влива кај железничката станица Неготино. Оваа 

река во текот на летниот период скоро наполно пресушува, додека во 

пролетниот период може да дотече и како порој. 

Коритото на Тимјаничка река е регулирано во должина од 1500 m, додека 

останатите реки не се регулирани. 
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Терените околу Тимјаничка река во градот Неготино имаат висока подземна 

вода на 1,5 до 2 m, што иницира потреба од дополнителни мерки за нивна 

заштита. 

Според извршените геолошки и други дупчења утврдени се подземни 

водоносни хоризонтали на околу 1 km јужно од градот Неготино на длабочина 

од 9,3 m, на запад на околу 1 km на длабочина од 16 m со капацитет од 5 до 15 

l/s. 

 Предвидена локација  

Согласно Условите за планирање на просторот, планскиот опфат на кој се 

предвидува изградба на индустрискиот комплекс во КО Дуброво, општина 

Неготино, припаѓа на водостопанското подрачје (ВП) „Среден Вардар”, кое го 

опфаќа сливот на реката Вардар од вливот на р. Пчиња во р. Вардар до 

водомерниот профил „Демир Капија” на р. Вардар, а без сливовите на реките 

Брегалница и Црна Река. На ова ВП припаѓаат десните притоки на реката 

Вардар: реките Тополка, Бабуна, Луда Мара и Бошава и левите притоки 

Отавица и Иберијска Река.  

За подобрување на режимот на водите, односно за целосно искористување на 

хидролошкиот потенцијал на водотеците, акумулациите претставуваат клучни 

објекти во водостопанската инфраструктура. Во ВП „Среден Вардар” изградени 

се акумулациите „Младост” на реката Отавица и „Лисиче” на реката Тополка.  

Во идниот период во ВП „Среден Вардар” се предвидува изградба на  

акумулациите: „Велес”, „Бабуна II”, „Згрополци”, „Градско”, „Кукуречани”, 

„Криволак”, „Дуброво” и „Демир Капија” на реката Вардар и акумулациите 

„Бабуна” на р. Бабуна и „Венец” на р. Изворчица.  

Планскиот опфат предвиден за изградба на индустриски комплекс се наоѓа во 

близина на планираната акумулација „Дуброво” на реката Вардар. Котата на 

нивото на водата во акумулацијата „Дуброво” се предвидува да изнесува 118 

м.н.в. (максимална кота 119,0 м.н.в.). Основната намена на водите во 

акумулацијата е производство на електрична енергија, контрола на поплавите и 

оплеменување на малите води. 

Бидејки просторите погодни за изградба на акумулации се ограничени, 

стратешка определба е максимална заштита на тие простори со превземање на 

мерки кои ќе го спречат узурпирањето на крајбрежјето и деградирањето на 

речното корито.  

Согласно Решението за услови за планирање на просторот (бр.15-2801/14 од 

20.10.2011 година), потребно е превземање на мерки за целосна заштита на 

сливното подрачје на акумулацијата. Во сливот на предвидената акумулација 

забрането е да се изведуваат работи кои би можеле да ги сменат природните 

услови поради што би можело да дојде до лизгање на теренот, појава на 

ерозија или создавање на суводолици и порои. 

Исто така при дефинирање на границите на планскиот опфат треба да се 

имплементираат препораките согласно добиеното мислење од Министерството 
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за животната средина и просторно планирање, Сектор води бр. 11-7473/2, 

30.09.2011 год., односно: 

 заради заштита на коритата и бреговите на природните водотеци, 

езерата и акумулациите се забранува изградба во крајбрежното 

земјиште; 

 границите на опфатот мора да се над максималното ниво на водата од 

119 м.н.в, односно согласно Законот за води, надвор од крајбрежниот 

појас на езерото во широчина од 50 метри од линијата на највисокиот 

утврден водостој; 

 во однос на крајбрежниот појас на водотек вон населено место се 

забранува изградба на постројки и објекти во заштитен крајбрежен појас 

во широчина од 50 метри зад линијата на допирање на педесетгодишна 

вода кај нерегулирани водотеци, односно зад ножицата на насипот кај 

регулирани водотеци.  

 

Слика 9 Водостопански подрачја во РМ3 

 

                                                 
3  Стратегија за води на Република Македонија (нацрт верзија) 
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Слика 10 Хидроелектрани во Република Македонија4 

 

Слика 11 Акумулации во Република Македонија5 

                                                 
4 Стратегија за води на Република Македонија (нацрт верзија) 
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3.8. Климатски  карактеристики 

Областа Тиквеш и Повардарие се наоѓа под влијание на медитеранската клима 

која продира од југ преку Демир Каписка клисура и на континентална клима која 

продира од север преку Велешката котлина. 

Судирот на двете различни климатски влијанија создава модифицирана 

медитеранска клима со следни карактеристики: 

 просечна температура на воздухот 13,5 ⁰C; 

 највисока просечна месечна температура во месеците јули и август; 

 најниска просечна месечна температура во јануари 1,4 ⁰C; 

 број на мразни денови (под 0 ⁰C;) околу 58 дена; 

 средно траење на мразен период, 112 денови; 

 температурна амплитуда -58,6 ⁰C; 

 апсолутна максимална температура 41,8 ⁰C; 

 апсолутна минимална температура од 17,8 ⁰C. 

Должина на траење на сончевиот сјај, осончување, годишно за Средно 

повардарие изнесува 2230 часови со максимум во месеците јули и август. 

Плувиометриските анализи покажуваат дека Општината е лоцирана на мошне 

сушно подрачје во Р. Македонија со ниски годишни суми на врнежи. 

Воздушните струења имаат најголема зачестеност од насоките север и 

северозапад. 

 

                                                                                                                                            
5 Стратегија за води на Република Македонија (нацрт верзија) 
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Слика 12 Климатска карта на РМ 

 

Слика 13 Ружа на ветрови 

3.9. Користење на земјиштето  

Според податоците за намената на земјиштето во општина Неготино има 32052 

ha од кои 22303 ha е земјоделска површина, 1966 ha се шуми и 1966 ha се 

неплодно земјиште. Од земјоделската површина околу 10 000 ha се пасишта, 12 

000 ha се обработливи површини од кои најголем дел се ораници и бавчи со 

површина од 7 000 ha, околу 4 000 ha лозови насади, а останатото се 

овоштарници и ливади. 

Во структуратата на обработливото земјиште во најголем дел учествуваат 

површините под ниви (58,3 %), потоа следуваат површините под лозја (33,3 %). 

Лозовите насади се најзастапени во атарите на селата Долни Дисан, Тимјаник и 

Курија. Исто така големи површини на лозови насади има во непосредната 

околина на градот Неготино. 

Почвено-климатските карактеристики имаат поволно влијание за одгледување 

на сите полјоделски култури – житни, индустриски, градинарски и фуражни, и 

особено подигање овошни и лозови насади. Обработливите површини, 

претежно лозја застапени се на просторот на сите населени места, со исклучок 

на селата Шеоба, Липа, Пештерница, Калањево и Брусник каде што 

доминираат шумите и пасиштата. 

 Предвидена локација  

Локацијата каде што се планира да се изгради индустрискиот комплекс 

претставува земјоделско земјиште од I-V бонитетна класа. На истата постојат 

лозови насади, продуктивно земјиште (ниви, пасишта и шуми). 
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При изрaботкa нa плaнскaтa документaцијa локaциите зa сите содржини требa 

дa се бaрaaт исклучиво нa површини од послaбa кaтaстaрскa клaсa (нaд II 

кaтегоријa). Приоритет е зaштитaтa нa земјоделското земјиште и огрaничувaње 

нa трaнсформaцијa нa земјиштето од I-II клaсa во неземјоделско земјиште. 

Врз основa нa Зaконот зa земјоделско земјиште („Сл. весник на РМ“ бр. 135/07 и 

18/11), пренамена на земјоделско земјиште се регулира со членовите 48, 49, 51, 

51-а и 52. При зафаќање на нови земјоделски површини предвидени со 

програмата за изработка на урбанистички планови или друг плански документ 

предвиден согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, потребно 

е да се прибави согласност за трајна пренамена од Владата на РМ, на предлог 

на Министерството. 

3.10. Стопански развој 

Економскиот просперитет на подрачјето на општина Неготино е неразделно 

поврзан и во интеракција со одржливиот развој, односно заштитата на 

животната средина. Во анализата акцентот е ставен на структурата на 

стопанството и присутноста на стопанските дејности кои битно влијаат врз 

квалитетот на животната средина. Врз таа основа утврдени се постојните и 

потенцијални загадувачи и предложени се плански акции и приоритети во 

превентивно делување и разрешување на еколошките проблеми во општината.  

Развојот на општина Неготино се остварува во рамки на општите услови на 

стопанисување присутни во Република Македонија и спецификите кои што го 

карактеризираат ова подрачје.  

Во овој период нагласени се реформските зафати во сите сфери на 

општественото живеење какошто се: сопственичка трансформација, 

афирмација на стоковото производство, намалени се регулативните функции 

на државата во стопанството, создадени се претпоставките и условите за 

остварување на процесот на приватизација и преструктуирање на 

претпријатијата. Со процесот на децентрализација Општината презема улога и 

во локалниот економски развој, воглавно насочена кон: преземање активности 

за зголемување на вработувањата, работи на промовирање и стимулирање на 

локалниот развој, во координација со надлежните институции, работи на 

обезбедување на дел од услугите во земјоделството, работи на промоција на 

условите за развој на малите и средни претпријатија (МСП) ги вклучува 

граѓаните при изработка на стратешки документи кои се од важност за 

општината, се грижи за развојот на индустријата, за привлекување на 

инвестиции, презема активности за пристап до разни фондови за поддршка на 

МСП во општината и регионот.  

Пазарните услови на стопанисување, сопственичкото и производствено 

преструктуирање на постојните претпријатија и подемот на приватното 

претприемништво и иницијативи резултираат со зголемен број на 

новорегистрирани прептријатија, со што е остварен пораст на вкупниот број на 

претпријатијата во сите дејности. Носители на зголемувањето на бројот на 
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стопанските субјекти се приватните фирми, за чие формирање и работење 

погодуваат новите  системски решенија. 

Според податоците, добиени од Централниот регистар во 2010 година, во 

општина Неготино се регистрирани 1206 деловни субјекти од кои 42,8% се 

претпријатија, 32,0% трговски друштва и 13,0% трговци поединци. 

Структурата на деловни субјекти во Општината по дејност покажува дека во 

секторот на услуги со трговија на големо и мало регистрирани се 260 субјекти 

или 65%, додека во делот на Шпедицијата 53 или 13,2%. Во делот на туризмот 

и угостителството регистрирани се 39 субјекти (9,75%) додека остатокот е во 

делот на финансиските услуги и други видови на услуги. Структурата на 

субјектите во индустрискито производство покажува дека доминантна улога има 

прехрамбената индустрија со регистрирани 32 субјекти, односно 50% од 

индустриското производство, градежната индустрија учествува со 11 субјекти 

односно 17,18% и текстилната со 8 субјекти односно 12,5%. Останатите 

субјекти се во делот на дрвната, металопреработувачката, машинската и 

графичката дејност. 

Основното обележје во економијата на општина Неготино е производството на 

грозје и вино. Неготинската општина е препознатлива по лозарството и 

производството на квалитетни вина и на Европскиот пазар. На овој простор се 

произведуваат големи количини на висококвалитетни сорти на грозје и вино.  

Најголем производител е Винарската визба „Повардарие”, а голема репутација 

за квалитет на вината стекнаа и неколку приватни производители како што се 

на пример и ВВ „Бовин“, „ВВ Пивка“, ВВ „Вардарска долина“, ВВ „Фонко“, ВВ 

„Ѓорчев“, ВВ „Дудин“, ВВ „Дисан Хилс“, ВВ „Венец-Долни Дисан“, ВВ „Мантев“, 

ВВ „Шато Ројал“ и др. 

Во стопанската структура во Неготинската општина застапено е и сточарството. 

Покрај индивидуалните домаќинства кои одгледуваат добиток за задоволување 

на своте потреби, во Општината регистрирани се неколку поголеми сточни 

фарми и тоа: Дуброво - Фармата за крави во Војшанци која е дел од комбинатот 

ЗПТП Дуброво, во с. Долни Дисан постои фарма за крави, а постојат и помали 

сточарски фарми во сите села. 

 Предвидена локација  

На дел од предметната локација повеќе од 30 години функционираат повеќе 

големи капацитети-фабрики како што се ТЕЦ „Неготино“, „ТФ Дуброво“, 

„Фабрика за кабли Неготино“ и др. Овие капацитети се од огромно значење како 

за локалната така и за државната економија. Во нив се вработени повеќе од 

500 луѓе. Исто така во рамките на планскиот опфат се наоѓаат обработливи 

земјоделски површини, особено лозови насади, кои даваат голем допринос во 

развојот на локалната економија. 
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3.11. Туризам 

Општина Неготино се наоѓа во централниот дел на Република Македонија во 

регионот на средно Повардарие. Фактот дека низ територијата на Општината 

минува автопатот М-1 (Скопје-Солун), регионалниот пат Р-103 (стариот М-1 

Скопје-Гевгелија), регионалниот пат Р-107 (Прилеп-Кавадарци-Неготино-

Радовиш) и железничката пруга (Скопје-Солун) претставува одлична можност 

за развој на туризмот во ова подрачје. Дополнителна погодност за развој на 

туризмот во општина Неготино е близината на локалитетот Стоби каде во 

последните години се извршуваат обемни археолошки истражувања. Со тоа се 

отвора можност овде да започне Винскиот пат кој ќе ги води туристите до 

градот на виното-Неготино. Во последниве години, винариите од овој регион 

преземаат низа активности за промоција и афирмација на стопанско 

туристичката манифестација под мотото „Недела на виното” која е проследена 

со богата културно-уметничка програма. 

Многу важна туристичка инфраструктура во градот претставува „Желкова куќа“ 

која е реновирана и промовирана во Туристичкиот инфо центар на градот. 

Градот Неготино располага со скромен туристички капацитет обезбеден од 

хотелите „Парк“ со капацитет од 100 легла и мотелот “Хавана“ кој располага со 

11 соби и 2 апартмани или вкупно 25 легла. Покрај хотелските капацитети 

градот нуди и сместување во Конаците на Манастирот „Св. Ѓорѓија“ кои се 

изградени во 19 век. 

Општината има можности за развој на планинарскиот, ловниот и риболовниот 

туризам. Во 2001 година ловечкото друштво „Вардар“ добило под концесија пет 

ловишта со вкупна површина од 28.000 ha. 

Планината Серта со своите прекрасни предели на локалитетите Калањево и 

Липа нуди одлични можности за развој на планинарскиот туризам. 

Како форма за развој на алтернативниот туризам е и постоењето на клубот на 

олдтајмери од Неготино, кој располага со голем број на стари моторни возила. 

Сето ова погоре речено е потенцијал врз чија основа може да се надградуваат 

темелите на т.н алтернативен туризам. 

 Предвидена локација  

Предметната локација припаѓа на Средно-вардарски туристички регион во кој 

се утврдени 6 туристички зони со 24 туристички локалитети. Низ ова подрачје 

минува и Транзитниот туристички коридор6.  

Согласно поставките на Концептот и критериумите за развој и организација на 

туристичката дејност, за непречен развој на вкупната туристичка понуда на ова 

подрачје, се препорачува, при идната организација на стопанските дејности да 

се почитуваат критериумите за заштита и одржлив економски развој.  

                                                 
6 Услови за планирање на просторот за изработка на УПВНМ за индустриски комплекс на просторот, КО 
Дуброво, Тех.бр. 08411i 
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3.12. Хидротехничка инфраструктура 

Водоснабдување  

За обезбедувањето на хигиенски здрава и исправна вода за санитарни, 

комунални и други потреби се користи изворот „Лукар”, кој воедно служи и за 

водоснабдување на градот Кавадарци. Освен градот Неготино, од централниот 

водоводен систем „Лукар” со вода за пиење се снабдуваат и три населени 

места: Криволак, Тимјаник и Дуброво. 

Со постојната водоводна мрежа се снабдуваат сите постојни објекти во градот, 

но поради зголемениот број на жители и зголемениот животен стандард на 

населението, се јавува недостиг од вода за пиење и за други санитарни 

потреби, заради што локалната самоуправа предлага други технички решенија 

за обезбедување доволни количества на вода (Проект „Дошница”). 

Вкупната должина на изградената водоводна мрежа изнесува околу 45 km. На 

оваа мрежа врзани се 12-13 подземни пожарни хидранти. 

Начинот на снабдување со санитарна и со технолошка вода е даден 

поединечно по објекти: 

- Фабриката за кабли се снабдува со вода од сопствен бунар и од 

градскиот водоводен систем „Лукар”; 

- Термоцентралата се снабдуваат со технолошка вода од подземен бунар, 

а со санитарна вода од градскиод водовод; 

- „Ролопласт” има изведено сопствен бунар; 

- Фабриката за градежни материјали има изведено сопствен бунар, 

приклучена на градскиот водовод; 

- АД „Повардарие”-Винарската визба се снабдуваат комбинирано од 

градскиот водовод и од сопствен бунар; 

- АД „Македонија” има сопствен бунар; 

- Живинарската фарма има сопствен бунар; 

- АД „Јадран” се снабдува од градски водовод за санитарна вода; 

- АРМ - Криволак се снабдува од градскиот санитарен водовод; 

- „Фабрика за кабли“, стар погон се снабдува од градски водовод за 

санитарна вода; 

- Спортската сала се снабдува комбинирано-санитарна вода од градскиот 

водовод, а за поливање на зеленилото од градскиот водовод за 

наводнување; 

- ГП „Гранит” се снабдува од градскиот водовод за санитарна вода. 

Пред да се пушти во употреба системот за наводнување „Лукар”, во градот 

Неготино, источно од Цигланата покрај реката Вардар, бил ископан бунар со 

пумпна станица. Овој бунар сега е надвор од употреба. Во план е овој бунар да 
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се прочисти, дезинфицира и конзервира, за да може да послужи како 

алтернативен извор. 

Фекална канализација 

Одведувањето на фекалните и отпадните води од домаќинствата и другите 

потрошувачи во градот Неготино се врши преку засебна каналска мрежа од 

затворен тип-сепаратен систем. 

Со фекална канализациона мрежа опфатени се сите постојни објекти во 

градското подрачје. 

Главни собирни канали (колектори) се изведени по левата и десната страна на 

Неготинска река и по ул. „Маршал Тито”. 

Испуштањето на фекалната и отпадната вода од колекторите се врши директно 

во Неготинска река (под хотел “Парк”) без било какво претходно механичко и 

биолошко пречистување. 

Секундарната каналска мрежа е трасирана по постојните улици, користејќи ги 

природните падови. На тој начин одведувањето на овие води се врши 

гравитационо, без употреба на пумпни станици. 

Постојната фекална канализација е во должина од 45 km, изработена од 

азбестно-цементни цевки и истата треба да се надоградува со новите 

површини на урбан опфат. 

Во останатите населени места кои припаѓаат на општина Неготино фекална 

канализација не е изведена. Во населените места Тимјаник, Криволак, 

Пепелиште и Војшанци фекалната канализација е делумно изградена додека 

во тек е изградба во населеното место Тремник. 

Атмосферска канализација 

За одведување на атмосферските води од крововите, улиците и другите 

површини има изградено делумна атмосферска канализација која покрива 

околу 50% од градот. Лоцирана е на критичните места кои подлежат на 

штетните влијанија на атмосферските води. 

Со регулирање на водотеците кои минуваат низ градот, создадена е можност за 

испуштање на атмосферските канали директно во нив, со што е избегнато 

формирањето на големи долги и скапи канали за собирање и одведување на 

атмосферските води. 

Главен реципиент за примање на овие води е регулираното корито на реката 

Вардар, како и регулираниот порој „Маренски уши” и некои други регулирани 

порои од помал обем. 

Вкупната должина на изградената атмосферска канализација во Неготино 

изнесува околу 20 km. 

Со оглед на малата површинска застапеност на градското подрачје во која 

атмосферските води безбедно се сливаат преку каналската мрежа, постои 
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потреба од нејзина доградба на целото градско подрачје во наредниот плански 

период. 

Регулација на водотеци 

За заштита од поројните води кои го загрозуваат Градот извршена е регулација 

на неколку водотеци кои со својот буичарски карактер нанесуваат големи 

материјални штети на објектите и инфраструктурата. 

Во Неготино постојат следните регулирани порои: 

- Неготинска река-изведена е регулација од вливот во градското подрачје 

до потезот на старата фабрика за кабли; 

- Поројот „Маренски уши” е регулиран од влезот во градското подрачје до 

вливот во Неготинска река со траса по улицата „Маршал Тито”; 

- Регулиран порој „Антигона I” во должина од 250 m и се влева во 

регулираниот порој „Маренски уши”; 

- Поројот „Антигона II” во должина од околу 160 m со влив во 

регулираниот порој „Маренски уши”; 

- Регулиран порој „Брестин дол” комбинирано корито отворен и делумно 

затворен тип со должина од 250 m. Се влива во Неготинска река; 

- Покрај кафе ресторанот „Антигона” постои регулиран порој од затворен 

тип со влив во Неготинска река во должина од околу 330 m. 

 Предвидена локација  

Водоснабдување и одведување на отпадни води: Водоводна инсталација е 

изведена во целиот опфат, односно објектите се приклучени на водоводната 

инфраструктурна мрежа.  

За фекалната и атмосферска канализациона мрежа нема информации од 

надлежните институции за нивно постоење на просторот, (писмо од ЈП 

„Комуналец“ Неготино, бр. 08-379/2, 06.09.2011 година).  

3.13. Енергетска мрежа 

Напојувањето со електрична енергија на конзумното подрачје на општина 

Неготино се врши од електро-енергетскиот ситем на Р. Македонија. Постојни 

главни напојни точки се: 

1. TS 110/35/20/10 kV „Неготино” со снага на енергетски трансформатори: 

на 110 kV-1x20 MVA и на 35 kV-1x8MVA. Истата е поврзана со 110 kV 

воздушен далековод од ТS „Дубрава”, 380/110 kV-еднострана како крајна 

и од TS „Неготино” 35/10 kV со 35 kV кабловска врска со кабел HNR-48-

3(1x150 mm2), 35 kV; 

2. Втората напојна точка е TS 35/10 kV. Истата се напојува од TS 110/35 kV 

„Кавадарци”-електро-пренос со воздушен далековод со пресек на Ал-

челично јаже 95 mm2. 
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Средното напонско напојување на трансформаторските станици во градското 

подрачје се врши од двете трафостаници. Во моментов постојат 26 

трансформаторски станици со различни снаги на енергетски трансформатори 

од 160 kV до 630 kVA. 

Во моментов средно напонската мрежа е изведена со 10 kV каблови и 20 kV 

каблови, а дел од постојните се опремени за напонско подрачје од 20 kV. 

Планските предвидувања за средно напонската градска мрежа да проработи на 

20 kV се уште не се реализирани и тоа претставува пречка во развојот на 

мрежата, опремата и комплетирањето на главните трафостаници. 

Дистрибутивното претпријатие во Неготино потребно е да го дефинира 

понатамошниот развој на среднонапонската мрежа и опрема во 

трафостаниците со цел да се унифицира системот. Сегашната состојба ја 

усложнува и поскапува опремата што се вградува во TS 100/35/20 kV и во 

останатите дистрибутивни трафостаници. 

Како насока и планска акција во дистрибутивниот систем се препорачува 

постоење на типски дистрибутивни трафостаници во кои ќе може да се вградат 

енергетски трансформатори со снага до 630  kVA. 

Сите постојни трафостаници се задржуваат за наредниот период, но останува 

потребата да се интервенира како во градежниот така и во електро-

енергетскиот дел. 

Напојувањето на постојната индустриска зона и на нови капацитети кои ќе се 

отвараат во наредниот период, ќе се третира во соработка со стручните тимови 

од производните субјекти во согласност со нивните развојни програми. 

Со планските урбанистички документи постојната локација на ТС „Неготино” 

110 kV се задржува, додека за постојната трафостаница TS „Неготино” 35/10 kV 

се обезбедува простор на истата локација за да може да прерасне во TS 110 

kV. 

Се предлага како планска активност напојувањето на главните трафостаници 

да биде двострано 110 kV напојување со втората можна напојна точка TS 110 

kV „Кавадарци”-”Електро-пренос”. 

Среднонапонската мрежа во градското јадро планирано е комплетно да се 

изведе кабловски со 10 kV каблови. 

Општина Неготино во листата на приоритетни проекти за рурален развој има 

одобрен проект за изработка на физибилити студија за утврдување на 

потенцијалите на регионот за искористување на обновливи извори на енергија. 

Проектот е поднесен во Бирото за регионален развој. 

 Предвидена локација  

Низ локацијата поминуваат повеќе електрични водови од проста причина што  

дел од опфатот го зафаќаат „ТФ Дуброво“ и ТЕЦ „Неготино“.  

Од „ТФ Дуброво“: 
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 400 kV далновод кон Р.Бугарија; 

 110 kV далновод кон Р.Бугарија; 

 110 kV далновод кон ТФ Неготино; 

 400 kV далновод кон Скопје; 

 400 kV далновод кон Битола; 

 400 kV далновод кон Р.Грција; 

Други далноводи во опфатот се: 

 110 kV далновод; 

 10 kV далновод; 

 10 kV далновод. 

Изградениот нафтовод Солун-Скопје минува на 2,7 km јужно од локацијата за 

индустриски комплекс. 

При проширувањето и натамошната доизградба на гасоводниот систем се 

планира да се изгради делница Клечовце-Штип-Неготино со што ќе се 

овозможат поволни услови за развој на гасоводната мрежа во овој регион. 

Трасата на овој гасовод не е точно утврдена. 

3.14. Управување со отпад 

За општина Неготино, со оглед на стопанската структура, значајно влијание врз 

количината на отпадот покрај индустријата имаат земјоделието и сточарството, 

кои создаваат органски отпад. 

Управувањето со отпадот во град Неготино е во надлежност на ЈП „Комуналец” 

основано во 1957 година од Неготино кој врши собирање и транспортирање на 

комуналниот отпад, одржувањето на јавната чистота и третманот на 

комуналниот отпад, како и ракување и одржувањето на местата за селективно 

собирање на отпадот. 

Во моментот, услугите на ЈП „Комуналец“ ги добива само градот Неготино, но 

не и останатите приградски населби што претставува проблем кој треба во 

иднина да се решава. 

Отстранувањето на отпадот што е производ на животните и работни активности 

на лето, како и од работата на индустриските капацитети е еден од 

најсериозните проблеми во општината, од причина што се отстранува на 

депонијата во место викано Бучето кое е оддалечено на 6 km од градот и е од 

времен карактер и не ги задоволува соодветните санитарни стандарди и 

прописи. Истата локација е одобрена за определување на депонии за времено 

депонирање на комунален и технолошки отпад на подрачјето на општина 

Неготино. 

Општина Неготино нема назначено локација за депонирање на шут и инертен 

отпад, но презема активности за расчистување на дивите депонии или 
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нерегуларното отстранување на цврст отпад кои се наоѓаат во периферните 

делови од градот.  

Примарното селектирање на отпадот во град Неготино се врши на пластика со 

поставување на метални мрежести контејнери на најфреквентните места во 

градот од каде ЈП „Комуналец“ врши собирање еднаш неделно и доставува до 

фирма која е регистрирана за откуп на пластика. 

Собирање и откуп на старо железо врши фирма која има лиценца за 

постапување со ваков тип на отпад и за таа намена има регистрирано локација 

за откуп на овој отпад.  

Поради габаритноста на отпадот од хартија и картон, овој тип на отпад задава 

најмногу проблеми при негово собирање од причина што зафаќаат најголем 

простор и честопати доаѓа до реакции од граѓаните за преполнетост на 

контејнерите. 

Состојбата со опасниот отпад во општината е идентична како и во други 

општини во Република Македонија каде што поради немање на регулиран 

пристап кон управувањето на овој тип на отпад (батерии, акумулатори, отпадни 

масла итн.) честопати завршува на градска депонија. Околу 0,2% од вкупниот 

отпад може да се класифицира како опасен отпад или вкупно 10 тони. 

Предвидена локација  

На дел од предметната локација се врши организирано управување со отпадот. 
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4. Аспекти и карактеристики на животната средина, кои би биле 
засегнати од имплементација на Планскиот документ   

4.1. Биолошка разновидност 

Природните услови во општина Неготино, геолошката градба, релјефната 

структура, климата, хидрографијата, педолошкиот состав, овозможуваат богато 

разнообразие на растителниот и животински свет. 

Во општина Неготино локалитетот Орлово брдо како значаен флоралистички 

локалитет е прогласен за споменик на природата. На овој простор се среќава 

степолика вегетација, а од посебно значење за науката е присуството на 

растителни видови кои се македонски ендемици. 

Во овој регион постои богатство на голем број видови лековити и ароматични 

растенија, шумски плодови, семиња, печурки и др. 

Грижата за заштитата на одделни растителни заедници, реликти и ендемити е 

незначителна и покрај заложбите за надминување на состојбите од страна на 

одредени научни работници, институции и еколошки друштва. 

Богатството на дендрофлората се огледа со присуство на многу видови дрвја. 

Шумскиот покривач има огромно влијание во заштитата на водите, земјиштето 

и биодиверзитетот. Шумското земјиште се карактеризира со недостатна 

покриеност. Голем дел е под голини или под пасишта. Во последните 20 години 

проблемот со пошумувањето не е значително подобрен. Шумскиот фонд се 

карактеризира со присуство на нискостеблени и деградирани шуми, а мал е 

процентот на високостеблени. Заштитата на шумите се врши со класични 

методи и е насочена во правец на превентивна заштита на шумите од штетни 

инсекти и габи и од нелегалнатадива сеча на шумите. 

Поголеми оштетувања на шумските насади предизвикува „боровиот четник” кој 

придонесува за уништување на лисната маса на просторот на „Гоцева шума” и 

„Тимјаничка цуцка”. 

Најголеми штети за шумите претставуваат пожарите. Најчести причини за 

пожарите се долготрајните суши проследени со високи температури. Пожарите 

во 90% случаи се последица на директното или индиректното влијание на 

човекот. 

Според планските предвидувања утврдени со Просторниот план на РМ, во 

регионот на Неготино се планира пошумување во шума и вон шума на околу 

6200 ha. Врз основа на тоа се предвидува дека во Неготинскиот регион во 2020 

год. вкупната површина под шуми ќе изнесува 29.800 ha, дрвната маса се 

проценува на износ од околу 1.810.000 m3 и вкупен годишен прираст од 40.000 

m3.  

Во Oпштината присутен е разновиден животински свет распространет по 

целата нејзина територија. Заштитата на биодиверзитетот на зоолошката 

компонента не е на задоволително ниво заради неумерената експлоатација на 

одредени видови, што резултира и со опаѓање на нивната бројност (срната). 
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Риболовни места каде може да се уловат разни видови на риби се реките 

Вардар и Дошница. Најзастепени видови на риби во овие две реки се: сом, 

крап, мрена, клен и белвица. 

На просторот на село Војшанци постои локалитет „солена вода” со 

карактеристични солени извори кои имаат лековити својства. Се предлага 

уредување на просторот, обезбедување соодветна заштита на изворите, 

означување на локалитетот и обезбедување организиран пристап. 

Во близина на градот Неготино, во месноста „Тимјаничка цуцка” постои извор 

на минерална вода „смрдлива вода”.  

 Предвидена локација  

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за 

потребите на Просторниот План на РМ („Сл. весник на РМ“, бр.39/04) на 

просторот којшто е предмет на изработка на Измена и дополнување на 

Урбанистички план вон населено место, Дуброво-Тремник, општина Неготино, 

нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство.  

Просторот, предвиден за изградба на индустриски комплекс, делумно 

навлегува во опфат на Корешница, евидентиран како подрачје значајно за 

зачувување /управување со одредени видови7. 

Врз основа на поднесеното барање до МЖСПП, Управа за животна средина, од 

страна на УРБАН ДОО Штип е добиен одговор (бр. 11-9463/2 од 09.11.2011 

год.) во кој се наведува: Локалитетот Корешница не претставува заштитено 

подрачје туку е идентификувано како предлог подрачје значајно за зачувување 

и управување со одредени видови во рамките и активностите за развој на 

репрезентативната мрежа за заштитени подрачја во РМ.  

4.2. Демографски карактеристики 

Според податоците од Пописот од 2002 година вкупниот број на население во 

општина Неготино изнесува 19 212 жители, од кои најголем број 13 104 жители 

живеат во Градот Неготино или тоа претставува 68,2%. Во останатите населени 

места е евидентирана следната состојба: Тимјаник 1 155 жители, Пепелиште 1 

074, Долни Дисан 930, Криволак 1 021, Тремник 829, Војшанци 443, Курија 216, 

Црвени Брегови 173, Вешје 45, Дуброво 49, Горни Дисан 11 и Пештерница 3, 

Липа 2 и Брусник 3 жители. 

Населените места Јаношево, Калањево, Џидимирци и Шеоба се целосно 

раселени. 

Порастот на населението во однос на пописот од 1994 година изнесува 3,7%, 

кога Општината броела 18 341 жители. Високиот степен на градско население 

укажува на демографскиот миграционен притисок врз градот Неготино и 

празнење и раселување на некои рурални подрачја, заради што се потребни 

                                                 
7 Услови за планирање на просторот, 2011 
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мерки за задржување на популацијата во овие рурални средини со тренд на 

раселување. 

Бројноста и динамиката на населението во Општината се условени од бројни 

фактори: миграционите движења, традицијата, социо-економските и други 

услови. 

2.1 Степен на невработеноста (31% во однос на активното население) 

Овој индикатор го дава степенот на невработеноста и класично е пресметан 

како однос на бројот на невработени лица и вкупниот број на економски 

активното население. 

Според официјалните податоци, степенот на невработеноста во општина 

Неготино во текот на 2008 и 2009 во просек изнесува 36,6%. 

2.2 Степенот на сиромаштија 

Овој индикатор го дава бројот на сиромашно население во општина Неготино и 

за негово одредување се користени официјалните податоци од Републички 

завод за статистика за 2010 година, кои за жал не се направени посебно за 

секоја општина, туку ги групира општините во три категории: рурални, урбани и 

општини во Градот Скопје, и дава просечни вредности за степенот на 

сиромаштија според видот на општината. Според тие податоци, во Неготино 

како урбана средина, бројот на сиромашно население изнесува 39,2%, што 

можеби и не е реалната слика, но во отсуство на подетални информации се 

користат официјалните податоци на Заводот за статистика. 

2.3 Приходи по домаќинство 

Овој индикатор дава пресметковна (не директно мерена) вредност за приходите 

по домаќинство. При тоа се користени следните официјални податоци за 

Неготино: 

- број на домакинства = 5.898 

- број на вработени = 4.865 

- просечна плата во исплатена во РМ за август 2010 = 20.541 МКД 

Според овие податоци, просечниот приход по домаќинство во општина 

Неготино изнесува 16.943 МКД. 

Податоци од 2011 

Споредбено со податоците од Агенцијата за вработување на РМ за општина 

Неготино од Јануари 2011 г. бројот на невработени лица во Општината 

изнесува 3.288 жители или стапката на невработеност бележи опаѓање на 

36,2% или споредбено со стапката на невработеност во 2002 од 44,4%, 

процентуално параметрите укажуваат на пад на невработеноста од 8,2%. 

4.3. Здравје на населението 

Развојот и организационата поставеност на здравствената служба е важен 

предуслов за добра здравствена состојба на населението. 
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Општи амбуланти кои работат во општината се: ЈЗУ Здравствениот дом во 

Неготино има пунктови во: Д.Дисан, Пепелиште, Криволак, Курија, Тремник и 

Тимјаник. Заводот за здравствена заштита согласно законските надлежности 

прибира податоци за здравствената состојба на населението. 

Според анализите и извештаите на Заводот за здравствена заштита до сега не 

се утврдени поконкретни податоци за поврзаноста на загадувањето на 

животната средина со здравствената состојба на населението во одредени 

населени места или на подрачјето на целата Општина Неготино. 

Регионалниот Завод за здравствена заштита од Велес (неговата 

епидемиолошка служба) ги прибира овие податоци по претходни испитувања. 

Сепак, присуството на одредени еколошките појави, отпадни води, диви 

депонии, недостиг на вода за пиење, примена на пестициди во лозарсвото итн. 

ја наметнуваат потребата од една поиздржана анализа за поврзаноста на 

здравјето со животната средина, односно нејзиното загадување. Така би се 

добила пореална слика за тоа кои се најчести заболувања, професионални 

заболувања, најчести заразни болести, морталитет и др. 

4.4. Состојба со водите 

Одведувањето на отпадните води од индустријата се врши комбинирано. Еден 

дел од индустриските капацитети отпадните води ги испуштаат во градскиот 

фекален канализационен систем без претходен третман, а друг дел директно 

во реципиентите: Неготинска река и река Вардар. 

Отпадните води од „ТЕЦ Неготино” кои што со оглед на технолошкиот процес 

излегуваат со повисок степен на затопленост, без претходен третман директно 

се влеваат во водите на реката Вардар. Заради повисоката температура може 

да предизвикаат помор на рибите и да го загрозат живиот свет во реката. 

Со фекална канализациона мрежа целосно е покриен градот Неготино и 

населените места Тимјаник, Криволак, Долни Дисан, Војшанци, Пепелиште и 

Курија. 

Во Тремник во тек е изградба на фекална канализација. На градската фекална 

мрежа се приклучени сите домаќинства од градот. Жителите од останатите 

населени места отпадната вода ја исфрлаат во септички јами или во отворени 

канали со што ги загрозуваат подземните и истечните води. Негативните 

влијанија на отпадните води во најголем дел се рефлектираат на квалитетот на 

водата на реципиентите, потоа на подземните води, почвите, здравјето на 

луѓето и живиот свет во коритата на реките. Загадената вода од реките која се 

користи за наводнување на земјоделските површини ги загадуваат и 

земјоделските култури преку кои индиректно се пренесуваат шетните материи 

во храната, а со тоа предизвикуваат зарази и други заболувања кај луѓето. 

Непрочистените отпадни води што се испуштаат во реките вршат загадување 

на водата на реките, но и на подземните води кои се наоѓаат во близина на 

загадените реки. Користењето на подземните води за пиење или наводнување, 
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директно влијае врз здравјето на луѓето и загадување на земјоделските 

култури. 

Сериозен проблем претставуваат загадените води од реката Луда Мара, кои 

доаѓаат од општина Кавадарци, а минуваат низ атарот на населеното место 

Курија во општина Неготино и се влеваат во реката Вардар. Реката Луда Мара 

е главен реципиент на отпадните води од градот Кавадарци. Оваа река е 

загадена со органски, микробиолошки и токсични материи. Не постојат мерни 

места за следење на квалитетот на водите од реката Луда Мара кои минуваат 

низ територијата на општина Неготино. Но со оглед на постоењето на извори и 

подземни води на ова подрачје, постои латентна опасност од нивно 

загадување, заради што се препорачува воспоставување мониторинг на 

водите. 

Еден од приоритетите за заштита на водите е изградбата на фекална 

канализација во населени местата: Тремник, Црвени Брегови, Вешје и 

Калањево. 

Потребно е да се изврши спојување на фекалната канализација од Тимјаник до 

Неготино и да се изврши доизградба на колекторот. 

Квалитетот на површинските води во општина Неготино го следи Центарот за 

јавно здравје Велес, Подрачна единица Неготино. За состојбата на квалитетот 

на водите на реките кои протекуваат низ територијата на општина Неготино, 

податоци постојат за реката Вардар и тоа во мерно место Пепелиште. Од 

извршените испитувања може да се заклучи дека водите од реката Вардар се 

оптеретени со органски материи, за што зборуваат најдените вредности за: 

амонијак, БПК-5 како и бактериолошкото загадување. Водите на реката Вардар 

се класифицираат во IV-та класа во однос на бактериолошкото загадување 

согласно Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и 

подземните води („Сл. Весник на РМ“ 18/99 и 71/99). 

Според тоа може да се заклучи дека квалитетот на водите на ова мерно место 

отстапува од законски пропишаните стандарди (II класа- води што можат да се 

користат за капење и рекреација, за одгледување други видови риби и кои со 

механичко пречистување се користат за пиење и одржување на хигиена). 

 Предвидена локација  

Водоснабдување и одведување на отпадни води: Водоводна инсталација е 

изведена во целиот опфат, односно објектите се приклучени на водоводната 

инфраструктурна мрежа.  

За фекалната и атмосферска канализациона мрежа нема информации од 

надлежните институции за нивно постоење на просторот.  

4.5. Почва 

Квалитетот на почвите претставува основен предуслов за остварување на 

одржливиот развој. Современите процеси на урбанизација и особено 

користењето на земјиштето за стопански цели најдиректно влијае врз 
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интензитетот на користење на земјиштето и промената на неговиот квалитет. 

Постојат многу причинители кои предизвикуваат оштетување и загрозување на 

земјиштето: загадените отпадни води, исталожените честици од воздухот 

(тешки метали и сл.), ерозијата, нерационалното користење на хемиски 

средства во земјоделството, сообраќајниците, депониите, урбаните и 

руралните населени места, добиточните фарми со несоодветна изградба на 

помошни објекти, викенд населбите, инфраструктурните системи и др. 

Користењето на земјиштето за земјоделски цели го зголемува ризикот за негова 

девастација. Разорување на квалитетот на почвениот слој се јавува под 

влијание на поголемата и неконтролирана употреба на агрохемиски средства. 

Според податоците од Државниот завод за статистика, во општината Неготино 

вкупната потрошувачка на вештачки ѓубрива и средства за заштита на 

растенијата варира по години. Во 2010 год., употребени се околу 500 000 kg 

вештачки ѓубрива и околу 4 000 kg средства за заштита. Користењето на арско 

и вештачко ѓубриво и пестициди се одвива без соодветна контрола. Некои 

пестициди имаат висока токсичност со голем ризик по здравјето на човекот и 

негативни влијанија врз растенијата, животните и екосистемот. 

За да се спречат негативните последици од примената на хемиските препарати 

и вештачките ѓубрива во земјоделието, неопходне е да се намалат количините 

на оптимално ниво и едновремено нивна замена со воведување и примена на 

пестициди дозволени во органското производство и органски ѓубрива со кои се 

обезбедува продукција на здрави и еколошки чисти производи. 

 Предвидена локација  

Не постојат податоци за квалитетот на почвата на предметната локација. 

4.5. Воздух 

Според податоците од мерењата на загаденост на воздухот кои повремено се 

вршат во општина Неготино, параметрите за концентрациите на сулфур 

диоксид, јаглероден двооксид, јаглероден моноксид, азотните оксиди и 

прашината укажуваат дека постојат одредени количини на загадувачки 

супстанции во воздухот, кои се пониски од максимално дозволените 

концентрации во амбиентниот воздух. Во однос на загадувањето на воздухот 

треба да се истакне и начинот на затоплување на домаќинствата, деловните 

објекти и институциите во Неготино. 

Имено, затоплувањето на станбените објекти (индивидуални и колективни) се 

врши со: дрва, јаглен, електрична енергија и други горива. Овие видови на 

затоплување од еколошки аспект се неоправдани, заради тоа локалната 

самоуправа во наредниот период треба да размислува во насока на преземање 

активности за воведување централен систем на затоплување во градот, со цел 

елиминирање на последиците што произлегуваат од постојните начини на 

затоплување во однос на загадување на воздухот и заштеда на горивата. 

Доминантен загадувач на воздухот во општина Неготино е Термоелектраната 

Неготино. И покрај тоа што Термоелектраната работи повремено, сепак со 



 
Извештај за Стратегиска Оцена на Животната Средина 

 
 

58 
 

својот техничко-технолошки процес при максимално производство, влијае врз 

квалитетот на воздухот. Како можност за надминување на овој проблем е 

замена на мазутот со природен гас. Оваа решение ќе даде голем придонес во 

заштитата на воздухот за време на работа на ТЕЦ Неготино. 

Покрај Термоелектраната, овој гас би го користеле и другите котлари кои 

постојат во состав на индустриските капацитети, а воедно би се отвориле 

можности за обезбедување на централен систем на затоплување во градот со 

природен гас, кој што од економски и еколошки аспект е поприфатлив. Имено 

со користењето на природниот гас, би се спречила емисијата на штетни 

материи кои се создаваат со примената на сегашниов начин на затоплување на 

домаќинствата со дрва и јаглен. 

Намалувањето на емисиите во воздухот од индустриските капацитети може да 

се постигне и со подобрување на енергетската ефикасност во истите. 

Подобрувањето на енергетската ефикасност од една страна доведува до 

намалување на потрошувачката на енергија и со тоа заштеда на финансиски 

средства а од друга страна придонесува кон намалување на загадувањето на 

воздухот. 

Освен во индустриските капацитети котелски постројки има во училиштата и 

јавните установи во Општината. Сите овие котли работат на фосилни горива 

(нафта) и истите се постари од 30 години. Со цел да се утврди енергетската 

ефикасност во овие јавни установи се препорачува изготвување на физибилити 

студии со што ќе се утврди можноста за намалување на потрошувачката на 

гориво и зачувување на животната средина но и ќе се разгледаат можностите 

за замена на фосилните горива со алтернативни извори на енергија. Општина 

Неготино на ова поле има земено учество во проектот „Ублажување на 

климатските промени преку подобрување на енергетската ефикасност во 

градежниот сектор” предводен од Министерството за животна средина и 

просторно планирање и УНДП, а финансиран од страна на Австриската 

кооперација за развој.  

Според податоците од мерењата на загаденост на воздухот кои повремено се 

вршат во општина Неготино, параметрите за концентрациите на сулфур 

диоксид, јаглероден двооксид, јаглероден моноксид, азотните оксиди и 

прашината укажуваат дека постојат одредени количини на загадувачки 

супстанции во воздухот, кои се пониски од максимално дозволените 

концентрации во амбиентниот воздух. 

Табела 3 Емисии во воздухот на општина Неготино (kg/h) 

Загадувачки супстанции SO2 NOx CO CO2 Прашина 

Концентрации (kg/h) 0,060 0,020 0,020 1,915 - 

 Предвидена локација  

На предвидената локација се наоѓаат индустриски капацитети кои даваат 

допринос во нарушување на квалитетот на воздухот. Исто така близината на 

сообраќајниците влијае на состојбата со воздухот. 
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4.6. Климатски промени 

Инвентарот на стакленички гасови во Република Македонија е подготвен за 

периодот 1999-2002 година (со 2000 година како базна година) и ги покрива 

следниве сектори: енергија, индустриски процеси, земјоделство, промена на 

употребата на земјиштето и шумарство, отпад и за првпат, растворувачи и 

употреба на други продукти. Инвентаризирани гасови се шесте директни 

стакленички гасови-CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs и SF6, како и индиректните 

стакленички гасови: CO, NOx, SOx и NMVOCs. 

Вкупните емисии на CO2-eq во Република Македонија за периодот 1990-2002 

година се движат од 11,9 до 14,4 Mt CO2-eq. Емисиите за 2000 г. изнесуваат 

14,318 kt CO2-eq, одн 7.16 t CO2-eq по жител. Главен загадувач е секторот 

„енергетика“, којшто учествува со околу 70% во вкупните емисии. Втор 

загадувач по големината на емисиите е секторот „земјоделство“ со околу 10-

15%, додека секој од останатите сектори учествува со помалку од 10%. 

Единствен исклучок е секторот „шумарство“ во 2000 година, кога тој учествува 

со околу 14% во вкупните емисии, поради огромниот број шумски пожари. 

Околу 75-80% од еквивалентните емисии се директни емисии на CO2 од 

согорување горива, 12-14% се емисии на CH4, 5-9% емисии на N2O и околу 2% 

емисии на CO. На сликата подолу е прикажано учеството на одделните сектори 

и на стакленичките гасови во вкупните емисии на CO2-eq за базната година 

(2000).  

 

Слика 14  Учеството на одделните сектори и на стакленичките гасови во вкупните 

емисии на CO2-eq за базната година (2000) 

За ублажување на климатските промени во Вториот Национален Извештај за 

климатски промени за секој од секторите се дефинирани неколку развојни 

сценарија за периодот од 2008 до 2025 година-основно сценарио и еколошки.  

 Предвидена локација  

На предвидената локација се наоѓаат индустриски капацитети кои се извор на 

стакленички гасови даваат и имаат допринос во климатските промени. Исто 

така близината на сообраќајниците влијае на оваа состојба. 
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4.9. Пејзаж 

Предвидената локација за изградба на индустриски комплекс, според 

рејлефните карактеристики се карактеризира со пејзаж карактеристичен за 

ридско долински предели при надморска височина од од 119-148 m. На 

локацијата се присутни лозови насади, продуктивно земјиште (ниви, пасишта и 

шуми), како и веќепостоечки индустриски капацитети. 

4.7. Културно наследство 

По писменото обраќање до Министерството за култура, Управа за заштита на 

културното наследство, испратено од ОУ Музеј на град Неготино акт бр. 07-

127/2 од 25.08.2011, во врска со изработката на УПВНМ Дуброво-Тремник, 

измени и дополнувања, општина Неготино е констатирано дека планираната 

локација за изградба на индустриски комплекс лежи во непосредна близина на 

археолошкиот локалитет „Платуња“ кај с. Дуброво, идентификуван како 

населба од доцна антика.  

 

Слика 15 Културно историско наследство во Република Македонија 
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Релевантни аспекти на животната средина кои ќе бидат засегнати со имплементација на Планскиот документ 

Медиуми Идентификувани проблеми во 

животната средина во општина Неготино 

Определби во постојни плански и 

стратешки документи на РМ8,  

Корелација со планираните активности 

во Планскиот документ 

Биодиверзитет, флора, фауна, живеалишта 

и природно наследство 

-Загрозување на растителниот свет; 

-Загрозување на животинскиот свет; 

-Загрозување на споменикот на природата 

Орлово брдо; 

-Сечење и уништување на шумите. 

 

-Заштита и унапредување на биолошката 

разновидност и обезбедување нејзино 

одржливо користење заради благосостојба 

на луѓето, водејќи сметка за уникатните 

природни вредности и богатата традиција на 

РМ; 

-Едукација на населението за стручно 

собирање на лековити и ароматични билки; 

-Заштита на загрозените животински видови 

(срната); 

-Едукативен проект за значење, заштита и 

обнова на флората и фауната; 

-Изработка на проект за обележување и 

уредување на просторот околу споменикот 

на природата Орлово брдо; 

I-Заштита на шумите и унапредување на 

природата; 

Акција 1. Евидентирање на површини со 

шуми по видови на растенија, исцртување на 

карти на распространетост; 

Акција 2. Мониторинг на шумите и навремена 

дојава за појавување на заболувања кај 

истите; 

Акција 3. Заштита на шумите од појава на 

пожари; 

Акција 4. Изградба на набљудувачница за 

попрегледно и поефикасно спречување на 

-Планираната намена на просторот не е 

во согласност со определбите на 

планските и стратешките документи за 

заштита и унапредување на биолошката 

разновидност, бидејќи изградбата на 

комплексот на обработливи површини 

значи целосно отстранување на 

присутната вегетација (лозови насади, 

дрвја и др.) со што ќе се влијае 

пристутните видови фауна и живеалишта; 

-Ќе се превземат сите неопходни 

активности за управување со медиумите 

од животната средина со цел да се 

избегнат влијанија врз биолошката 

разновидност во поширокото опкружување 

на планскиот опфат. 

  

                                                 
8 Плански документи, прикажани во Поглавје  2.5 од овој Извештај. 
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пожари; 

Акција 5. Заштита на шумите од бесправна 

сеча; 

Акција 6. Пошумување на голини со 

користење на автохтони растенија; 

II. Заштитни појаси 

Акција 7. Ревитализација на постојните и 

подигање нови шумски појаси за заштита од 

ерозија; 

Акција 8. Подигање нови шумски појаси за 

заштита од зрачења кај полигонот Криволак; 

Акција 9. Организирање на расадник за 

производство на садници. 

III. Едукација на јавноста 

Акција 10. Едукативен проект за значење, 

заштита и обнова на шумскиот фонд. 

Население  -Mиграција на населението; 

-Невработеноста и висок степен на 

сиромаштија. 

 

-Стимулација на растот на населението; 

-Намалување на смртноста, и продолжување 

на траењето на животот; 

-Подобрување на структурите и 

територијалната разместеност на 

населението; 

-Постигнување оптимален однос помеѓу 

демографскиот и економскиот развој; 

-Зголемување на степенот на економската 

активност на работоспособното население; 

-Реално подобрување на стандардот и 

квалитетот на живеењето на населението; 

-Намалување на невработеноста преку  

креирање на активни мерки за вработување. 

-Зголемено ангажирање на 

расположивата работна сила преку нови 

вработувања;  

-Отварање на нови работни места; 

-Пораст на економските приходи како 

резултат на ангажирање на локални 

компании за изградба на објектите; 

-Зголемени приходи во Општината од 

работата на комплексот; 

-Подобрување на стандардот на живеење. 
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Здравје на населението -Нарушување на здравјето поради 

загадување на воздухот; 

-Нарушување на здравјето поради 

загадување на водата; 

-Нарушување на здравјето поради 

загадување на почви и користење на 

нездрава храна. 

-Остварување на режими и мерки за заштита 

на подрачја и локалитети кои со својата 

загрозеност и деградираност претставуваат 

ограничување за развој или опасност по 

здравјето на популацијата;  

-Следење на квалитетот на почвата на 

локации за кои има индикации дека содржат 

штетни и опасни материи и реализација на 

соодветни заштитни мерки и др. 

 

-Планираните активности во Планската 

документација не се очекува дека ќе 

имаат значителни директни негативни 

влијанија врз животната средина што ќе 

реперкуира со нарушување на здравјето 

на населението, бидејќи индустриските 

капацитети ќе работат согласно 

добиените ИСКЗ дозволи или решенија за 

елаборати кои наложуваат контрола на 

емисиите и концентации во рамките на 

МДК; 

-Отварањето на новите работни места и 

зголемувањето на животниот стандард, 

позитивно ќе се одразат на менталното 

здравје на населението.   

Вода и почва Водоснабдување на урбаниот дел на 

општина Неготино-недостиг на санитарна 

вода: 

-Мал капацитет на проточност во летниот 

период; 

-Нерационално користење на водата; 

-Загуби во мрежата, диви приклучоци; 

-Водоснабдување на руралните населени 

места со сопствен водовод; 

Фекални води: 

-Отпадни води од земјоделски и сточарски 

активности; 

-Отпадни води од индустријата; 

-Септички јами; 

-Гробишта; 

-Загадување од градска депонија; 

-Подобрување на водоснабдителниот систем 

на градот Неготино; 

-Изградба на системи за водоснабдување на 

населените места во Општината; 

-Снабдување со технолошка вода на град 

Неготино и вода за наводнување; 

Едукација на јавноста; 

-Решавање на проблемот со отпадни води во 

Градот: 

Акција 1. Изградба на пречистителна станица 

за отпадни води; 

Акција 2. Санација на постоечката фекална 

канализација во Градот; 

Акција 3. Доизградба на фекалната 

канализација во Градот; 

Акција 4. Доизградба на атмосферската 

канализациона мрежа во Градот; 

-Рационално искористување на водните 

ресурси; 

-Соодветно управување со отпадните  

води, односно третман во пречистителна 

станица; 

-Третман на емисиите во воздух; 

-Правилно управување со отпадот. 
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-Непостоеење на мониторинг на квалитетот 

на водата. 

Снабдување со технолошка вода: ХМС 

„Тиквеш”, бунари: 

-мал капацитет; 

-отпадни води (комунални и технолоши); 

-септички јами; 

-загадување од диви депонии. 

Мал капацитет на филтер станицата за 

прочистување на водата на изворот Лукар: 

-Мал капацитет на проточност во дождлив 

период. 

Фекални води 

главен извор: 

-Население од градот; 

-Население од руралните подрачја; 

-Индустриските капацитети; 

-Непостоење на пречистителна станица; 

-Недоизградена фекална мрежа во градот и 

селата; 

-Лоши карактеристики на постојната 

фекална мрежа; 

Отпадни води од индустриски и сточарски 

капацитети:  

главен извор: 

-Индустрија 

-Сточарски фарми (свињарски, краварски, 

живинарски). 

Загадување на почвата од употреба 

средства за заштита на растенијата: 

-Решавање на проблемот со отпадни води во 

населените места: 

Акција 5. Изградбата на фекална 

канализација во населените места: Тремник, 

Црвени Брегови, Вешје и Калањево; 

Акција 6. Третман на отпадните фекални 

води од населените места; 

-Решавање на проблемот со отпадни води 

од индустрија и сточарски капацитети: 

Акција 7. Преттретман на индустриските 

отпадни води; 

Акција 8. Третман на отпадните индустриски 

води; 

Акција 9. Третман на отпадните води од 
сточарските фарми; 
 
 
Акција 10. Третман на отпадните води од 
живинарската фарма 

сточарските фарми; 

Акција 10. Третман на отпадните води од 

живинарската фарма. 

-Намалување на количината на 

употребувани хемиски средства; 

-Ориентација на земјоделското производство 

кон еколошки здрави технологии; 

-Следење (мониторинг) на квалитетот на 

почвите; 

-Едукација на производителите. 
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-земјоделски организации и индивидуални 

производители. 

Нестручна употреба на хемиски препарати 

и вештачки ѓубрива: 

-индивидуални производители. 

Воздух -Емисија на загадувачки супстанци од 

енергетски и индустриски капацитети: 

-ТЕЦ Неготино 

-Индустриските капацитети. 

-Емисија на загадувачки супстанции од 

домаќинствата; 

-Емисија на загадувачки супстанции од 

домаќинствата; 

-Емисија на загадувачки супстанции од 

сообраќајот; 

-Емисија на загадувачки супстанции од 

самозапалување на неуредени депонии; 

-Емисија во воздухот од непрописно 

складирање на радиоактивен и посебно 

опасен отпад од полигон Криволак; 

-Емисија на пестициди и хербициди од 

прскање на земјоделски површини околу 

Градот. 

 

-Решавање на проблемот со емисија на 

загадувачки супстанции од енергетски и 

индустриски капацитети: 

Акција 1. Преземање мерки за намалување 

на емисијата на загадувачки материи во 

воздухот; 

Акција 2. Воведување на природен гас; 

Акција 3. Користење на суровини кои имаат 

помала концентрација на загадувачки 

супстанции; 

Акција 4. Подобрување на согорувањето во 

термоелектраната; 

Акција 5. Подобрување на технологијата на 

согорување во останатите индустриски 

капацитети; 

Акција 6. Подобрување на енергетска 

ефикасност во енергетски и индустриски 

капацитети; 

-Решавање на проблемот со емисија на 

загадувачки супстанции од домаќинствата: 

Акција 7. Изведба на централен 

когенеративен систем на затоплување со 

можност за производство на електрична 

енергија кога не е во функција греењето; 

Акција 8. Примена на алтернативни извори 

на енергија; 

-Изградба на индустриски капацитети кои 

ќе работат согласно добиените ИСКЗ 

дозволи или решенија по елаборати кои 

наложуваат контрола на емисиите и 

концентации во рамките на МДК; 

-Примена на енергенси добиени од 

обновливи извори на енергија и 

гасификација на опфатот; 

-Изградба на зелени површини. 
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-Решавање на проблемот со емисија на 

загадувачки супстанции од сообраќајот; 

-Решавање на проблемот со емисија на 

загадувачки супстанции од самозапалување 

на депониите; 

-Решавање на проблемот со емисија на 

загадувачки супстанции од полигонот 

Криволак; 

-Решавање на проблемот со емисија на 

пестициди и хербициди од земјоделски 

површини околу Градот; 

-Енергетска ефикасност. 

Климатски промени -Вкупните емисии на CO2-eq во Република 

Македонија за периодот 1990-2002 година 

се движат од 11,9 до 14,4 Mt CO2-eq. 

 -Емисиите за 2000 г. изнесуваат 14,318 kt 

CO2-eq, одн 7.16 t CO2-eq по жител.  

-Главен загадувач е секторот „енергетика“, 

којшто учествува со околу 70% во вкупните 

емисии. 

-Намалување на стакленичките гасови од 

секторите како најголеми емитери на 

стакленички  гасови. 

-Изградба на индустриски капацитети кои 

ќе работат согласно добиените ИСКЗ 

дозволи или решенија по елаборати кои 

наложуваат контрола на емисиите и 

концентации во рамките на МДК; 

-Примена на енергенси добиени од 

обновливи извори на енергија и 

гасификација на опфатот. 

Предел - Деградирани предели, кои настануваат од 

површински копови при ископ, депонирање 

на отпад и сл. 

-Зачувување на доминантните 

карактеристики на постојната природна 

состојба и пејзажните карактеристики. 

 

-Планираната намена на просторот ќе 

предизвика промена на  на природните 

пејзажни карактеристики на пределот. 

Културно наследство  - Нема податоци. -Заштита на културното богатство.  -Заштита на културното наследство преку 

превземање на соодветни мерки. 
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5. Состојба без имплементација на Планот или „Do nothing option“ 

Вообичаено при Стратешката оцена на животната средина од реализацијата на 

одредени плански или стратешки документи се разгледува опција „без да се спроведе“ 

(„Do nothing option“) планска активност, односно работите да останат онака како што 

се.                                                                                                                                                                      

Во конкретниот случај на донесување на Измени и дополнување на Урбанистички план 

вон населено место Дуброво-Тремник, општина Неготино, доколку истиот не се донесе 

и не се спроведе, се очекува да продолжат следните трендови: 

 Може да дојде до узурпација на просторот со дивоградби, како и други 

неплански и некомпатибилни содржини, кои може да бидат пречка во идната 

урбанизација на просторот; 

 Потреба од локација за изградба на индустриски комплекс за тешка 

загадувачка и лесна и незагадувачка индустрија;  

 Намалена можност за активирање на невработеното работоспособно 

население; 

 Помалку приходи од даноци и комунални такси во буџетот на Општината; 

 Од аспект на животна средина доколку не дојде до имплементација на планот 

ќе остане сегашната состојба на медиумите без дополнителни емисии од 

новите индустриски капацитети; 

 Предметната локацијата без имплементација на планот и понатаму ќе остане 

предел со бонитет на земјиште од I-V класа засадена со лозови насади или 

други култури, односно површина која ќе се користи за земјоделски намени или 

пак ќе остане неискористена површина заради функциите кои веќе се одвиваат 

во негова близина. 

 

 



 
Извештај за Стратегиска Оцена на Животната Средина 

 
 

68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

БЕЗ ПЛАН 

нема финансиска подршка 

намалени 
приходи во 
буџетот 

нема развој на 
стопанството 

 

неконтролирана изградба на 
објекти 

можности за инциденти и 
несреќи 

нарушување на квалитетот 
на медиумите од животната 

средина 
забавен социо-економски развој

 

намалена можност 
за вработување 

нарушување на 
здравјето на 
населението

пораст на 
миграцијата 

намален животен 
стандард 

појава на некомпатибилни 
дејности 

ќе остане сегашната состојба 
на медиумите од животната 
средина без дополнителни 

емисии од новите индустриски 
капацитети 

земјоделско 
земјиште од I-V 

класа 



 
Извештај за Стратегиска Оцена на Животната Средина 

 
 

69 
 

6. Опис на очекуваните влијанија врз медиумите од животната средина 

Влијанијата, кои се претпоставува дека може да произлезат од имплементација на 

Измени и дополнување на Урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник, 

може да се разгледуваат од аспект на негативни влијанија и од аспект на идни 

бенефиции, односно позитивни влијанија.  

Подготовката на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина ги зема во 

предвид влијанијата врз сите медиуми на животната средина, биолошката 

разновидност, пределот, културното наследство, луѓето, како и влијанијата врз социо-

економските прилики во општина Неготино, но од глобален аспект.  

Во Додаток 3 од овој Извештај е дадена евалуација на влијанијата од имплементација 

на планските содржини и решенија за изградба на индустриски комплекс во 

конструктивна и оперативна фаза.  

Во Додаток 4 се прикажани влијанијата од оперативната фаза на објектите со предлог 

мерки за нивно надминување или намалување.  

Подетална анализа за влијанијата врз животната средина, кои ќе потекнуваат од 

изградбата на индустрискиот комплекс, ќе се направи во следните фази низ 

подготовка на Студиите за оцена на влијанијата врз животната средина, согласно 

глава XI од Законот за животна средина („Сл. весник на РМ" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 

159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11), елаборатите за заштита на животната средина, 

согласно член 24 и ИСКЗ барањата, согласно глава XI од истиот Закон. 

6.1. Влијанија врз населението  

Разгледувано од социо економски аспект имплементацијата на Измени и дополнување 

на Урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник, општина Неготино ќе 

има позитивни и негативни влијанија врз населението во општина Неготино. 

Позитивните влијанија од изградбата индустрискиот комплекс ќе произлезат од фактот 

што ќе се отворат можности за нови вработувања и ангажирања на локалното 

население, услови за хумано и урбано користење на просторот, како и можност за 

привлекување на инвеститори и инвестиции, ќе се создаде подобра бизнис клима, 

зголемување на животниот стандард и можност за намалување на  миграцијата. 

Имплементацијата на Планот позитивно ќе влијае и врз приходите во општинскиот 

буџет, како резултат на даноци и комунални такси од страна на корисниците на 

просторот.   

Влијанијата врз населението од имплементација на Планот се позитивни со голем 

интензитет и времетраење.  

Можните негативни влијанија врз населението од изградбата на индустрискиот 

комплекс првенствено се однесуваат на губење на земјоделско земјиште и лозовие 

насади. 



 
Извештај за Стратегиска Оцена на Животната Средина 

 
 

70 
 

Со зафаќање на плодното земјоделско земјиште за изградба на индустриски комплекс 

за тешка и загадувачка индустрија ќе дојде до уништување на лозовите насади и 

другите земјоделски култури присутни на локацијата. Исто така работата на 

комплексот може да влијае врз квалитетот на земјоделските култури околу планскиот 

опфат и да предизвика загуби во приносите што не е во согласност со определбите на 

општина Неготино и на РМ за развој на лозарството и винарството.  

Разгледувано од овој аспект влијанијата врз населението од имплементација на 

планот се оценуваат како можни негативни влијанија со неодредено значење. 

Во фазата на градба, активирањето на овој простор ќе овозможи вработувања и развој 

на повеќе дејности кои ќе продуцираат економски ефекти од останатите дејности 

непосредно поврзани со изработката и ефектуирањето на урбанистички решенија и 

тоа: проектирањето, градежништвото, комуналните дејности, трговијата, 

занаетчиството, јавните функции и др.  

Вклучувањето на работоспособното население во реализација на планските содржини 

значи пораст на животниот стандард и подобрување на социо-економска клима.  

Влијанијата врз населението во конструктивната фаза се позитивни, а во однос на 

времетраењето краткорочни. 

6.2. Влијанија врз здравјето на населението  

Во фазата на комплетно реализирани плански содржини (оперативна фаза на 

индустрискиот комплекс), доколку индустрискиот капацитет не работи согласно 

препораките кои ќе бидат дадени во сите документи поврзани со заштита на 

животната средина и здравјето на луѓето, може да се очекуваат емисии во водата, 

емисии во воздухот, почвата, зголемен интензитет на бучава од производните 

активности и транспортни средства, емисии од несоодветно управување со отпад, кои 

може да влијаат на здравјето на населението. 

Особено треба да се земе во предвид фактот дека водата од реката Вардар која ќе 

биде реципиент на отпадните води од комплексот се користи за наводнување на 

земјоделски површини. Исто така во непосредна близина на опфатот се наоѓаат и 

земјоделски површини со лозови насади и други земјоделски култури врз чиј квалитет 

ќе влијае квалитетот на воздухот и квалитетот на водата. 

Со предвидениот начин на управување со отпадните води (третман во пречистителна 

станица) и генерираниот отпад, гасификација на опфатот и третман на емисиите во 

воздух, дефинирани во планската документација, се очекува дека ќе се избегнат 

негативните влијанија со кои може да се наруши здравјето на населението.  

Со оглед на фактот што станува збор за изградба на објекти на простор надвор од 

населено место, каде веќе со години постојат индустриски капацитети и каде 

квалитетот на медиумите на животната средина е веќе нарушен до одреден степен, 

новоизградените индустриски капацитети ќе имаат дополнителен удел во постојните 

состојби. Затоа влијанијата врз здравјето на населението од конкретниот плански 
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опфат се оценуваат како можни негативни влијанија со неодредено значење. 

Подетална анализа за влијанијата врз животната средина и здравјето на населението, 

кои ќе потекнуваат од работењето на индустрискиот комплекс, ќе се направи на ниво 

на проекти. 

Можни влијанија врз здравјето на населението, кое живее на просторот планиран за 

изградба на индустриски комплекс, се очекуваат и во фазата на градење и градежно 

комплетирање на инфраструктурните мрежи и се однесуваат на влијанија од 

зголемена бучава, издувни гасови од возилата, прашина, вибрации, отпадни води, 

отпад и др. Овие влијанија се оценуваат како негативни влијанија со ограничен 

интензитет и времетраење. 

6.3. Влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух и климатските 
промени 

Од имлементацијата на Измена и дополнување на Урбанистички план вон населено 

место Дуброво-Тремник, општина Неготино, во оперативната фаза на комплексот 

може да се очекуваат негативни влијанија врз квалитетот на воздухот, доколку не се 

превземат соодветни мерки за намалување на истите, бидејќи станува збор за 

поставување на класа на намена на земјиштето Г1–тешка и загадувачка индустрија и 

Г2-лесна и незагадувачка индустрија на релативно голема површина. Во рамките на 

планскиот опфат веќе постојат индустриски капацитети кои придонесуваат за 

постојната состојба на квалитетот на воздухот, па новоизградените објекти ќе имаат 

дополнителен удел. 

Во фазата на комплетно реализирани плански содржини може да се очекуваат емисии 

во воздухот од производните процеси, од употребата на енергенси, фугитивни емисии, 

емисии во воздухот од транспортот за дотур на суровини и испорака на производите, 

но се предвидува истите да бидат контролирани и вредностите да бидат во рамките на 

максимално дозволените концентрации.  

Дел од овие извори на емисии се стакленички гасови, но се очекува истите да бидат со 

минимални концентрации и да имаат незначителен придонес во националните 

годишни емисии како резултат на предвидените мерки за управување со емисиите во 

воздух.  

Влијанијата врз квалитетот на воздухот во оваа фаза се оценуваат како можни 

негативни влијанија со неодредено значење. 

Во конструктивната фаза на објектите се очекуваат можни влијанија врз квалитетот на 

воздухот како резултат на издувните гасови од градежната механизација, фугитивна 

прашина при изведување на градежните работи и сл. Влијанијата врз квалитетот на 

воздухот од конструктивната фаза се оценуваат како значителни негативни влијанија 

со ограничен интензитет и времетраење. 
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6.4. Влијанија врз квалитетот на површинските и подземните води  

Идентификувани извори на емисии на отпадни води од имплементација на Планот, 

односно во оперативната фаза на индустрискиот комплекс се санитарните, 

технолошките и атмосферските отпадни води. Несоодветно управување со отпадните 

води, може да резултира со негативни влијанија врз квалитативните и квантитативните 

карактеристики на водите. 

Исто така  неправилното управување со отпад, хемикалии, масла, масти, горива и сл. 

може да предизвика нарушување на квалитетот на површинските и подземните води, а 

исто така да го загрозат квалитетот на околното земјоделско земјиште. 

Се очекува дека овие претпоставени влијанија ќе бидат намалени или избегнати, 

бидејќи во планската документација се пропишува изградба на сепаратна 

канализациона мрежа и пречистителна станица (една или повеќе) во која ќе се 

третираат отпадните води, а пречистената вода ќе се испушта во реката Вардар. 

Интензитетот на влијанијата ќе зависи од начинот на третман, односно од квалитетот 

на пречистената вода, која ќе се испушта во реципиентот. 

Соодветното управување со отпадните води, значи избегнување на нарушувањето на 

квалитетот на површинските и подземните води што е од особена важност за во 

иднина, пред се заради фактот што во непосредна близина на индустрискиот комплекс 

ќе биде изградена акумулацијата „Дуброво“.  

Влијанијата врз површинските и подземните води во оперативната фаза се оценуваат 

можни негативни влијанија со неодредено значење. 

Во конструктивната фаза на објектите, изведбата на земјените работи, несаканите 

истекувања на масла, масти и горива од транспортните средства и градежната 

механизација, генерираниот отпад и отпадни води може да го нарушат квалитетот на 

водите.  

Влијанијата врз површинските и подземните води во конструктивната фаза се 

оценуваат како значителни, но со ограничен интензитет и времетраење.  

6.5. Влијанија врз почвата  

Идендификуваните потенцијални извори на емисии во воздухот, водата, генерирањето 

на отпад, може да предизвикаат негативни влијанија врз квалитетот на почвата, 

доколку не се применат најдобрите достапни практики за работа на комплексот. 

Исто така неправилно ракување и складирање на суровини, помошни материјали, 

масла и масти, горива и сл може да предизвика негативни влијанија врз квалитетот на 

почвата.  

Во оперативната фаза, фаза на користење на просторот, не се очекуваат значителни 

влијанија врз квалитетот на почвата како резултат на предвидениот начин за 

управување со отпадните води, емисиите во воздух и  управувањето со генерираниот 

отпад.  
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Влијанијата врз почвата, предизикани од имплементацијата на Планот, се оценуваат 

како можни негативни влијанија со неодредено значење.  

Активностите за изградба на објектите, во конструктивната фаза, може да ги нарушат 

геолошките карактеристики на почвата, како резултат на користење на тешка 

механизација и возила, транспортот и одлагање вишок на ископан материјал, 

одложување на градежниот отпад (шут) и др.  

Несаканите истекувања на масла, масти и горива од транспортните средства и 

градежната механизација, генерираниот отпад и отпадни води може да го нарушат 

квалитетот на почвата.  

Овие влијанија се оценуваат како негативни влијанија со ограничен интензитет и 

времетраење. 

6.6. Влијанија врз биолошката разновидност и природното наследство 

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите 

на Просторниот план на Република Македонија („Сл. весник на РМ“, бр.39/04) на 

просторот којшто е предмет на изработка на Измена и дополнување на Урбанистички 

план вон населено место Дуброво-Тремник, општина Неготино, нема регистрирано 

ниту евидентирано природно наследство 

Просторот, предвиден за изградба на индустриски комплекс, делумно навлегува во 

опфат на евидентираното природно добро Корешница9. 

Врз основа на поднесеното барање до МЖСПП Управа за животна средина од страна 

на УРБАН ДОО Штип е добиен одговор (бр. 11-9463/2 од 09.11.2011 год.) во кој се 

наведува дека локалитетот Корешница не претставува заштитено подрачје туку е 

идентификувано како предлог подрачје значајно за зачувување и управување со 

одредени видови во рамките и активностите за развој на репрезентативната мрежа за 

заштитени подрачја во РМ.  

Имплементацијата на УПВНМ, за изградба на индустриски комплекс, може да 

предизвика негативни влијанија врз биолошката разновидност на предметната 

локација, ако се земат во предвид идните активности во зоната, кои може да бидат 

потенцијални извори на емисии во воздухот, водата и почвата, неправилното 

управување со отпад, бучавата и др.  

Кога зборуваме за можните влијанија од идните активности, предвидени со планскиот 

документ, треба да го имаме во предвид триесет годишното постоење на 

индустриските капацитети кои имаат удел во квалитетот на животната средина во 

рамките на планскиот опфат и пошироко.  

Во конструктивната и оперативната фаза на индустрискиот комплекс се очекуваат 

влијанија врз биолошката разновидност, како резултат на човековото присуство, 

зголеменото ниво на бучава, изведбата на градежните работи на локацијата,  

                                                 
9 Услови за планирање на просторот, 2011 
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подготовка на локацијата која вклучува отстранување на лозовите насади и др. Сите 

наведени активности ќе предизвикаат вознемирување на животинскиот свет, особено 

на локалните видови птици, загуба на видови, деградација на живеалишта, 

раселување, и сл. 

Влијанијата врз биолошката разновидност во оперативната и конструктивната фаза се 

оценуваат како можни негативни влијанија со неодредено значење.  

6.7. Влијанија врз пределот 

Реализацијата на планираните функции во планскиот опфат ќе имаат влијание врз 

промена на пределските карактеристики, затоа што се работи за плански опфат на 

релативно голема површина и пред се заради фактот што поголем дел од планскиот 

опфат е земјоделско земјиште. Новоизградените содржини во планскиот опфат ќе ги 

променат постојните пределски карактеристики. 

Влијанијата врз пределот во оперативната фаза се оценуваат можни негативни 

влијанија со неодредено значење. 

Активностите во конструктивната фаза, кои вклучуваат изградба на објекти, 

приклучување со инфраструктурните мрежи, може да предизвикаат негативни 

влијанија врз визуелните карактеристики на предметната локација како резултат на 

ископот на земјиште и депонирањето на вишокот земја, генерирање на отпад и сл. 

Овие влијанија се оценуваат како негативни влијанија со ограничен интензитет и 

времетраење. 

6.8. Влијанија врз материјалните добра  

Планскиот опфат е средина со постоечки објекти и инфраструктурни мрежи за електро 

и телефонски инсталации, сообраќај, па имплементацијата на Планот може да има 

негативни влијанија врз истите при изградба на нови објекти или доградба на веќе 

постоечките, во случај на невнимание или непочитување на законските прописи за 

заштитни зони на инфраструктурни објекти.  

Од друга страна приклучувањето на новите објекти на веќепостоечките 

инфраструктурни мрежи може да предизвика нивно оптеретурање кое може да 

резултира со дефект или хаварии.  

Влијанијата врз материјалните добра се оценуваат како непредвидливи влијанија.  

6.9. Влијанија врз културното наследство  

Планираната локација за изградба на комплексот лежи во непосредна близина на 

археолошкиот локалитет „Платуња“ кај с. Дуброво, идентификуван како населба од 

доцна антика. Несоодветниот пристап од страна на изведувачите на планските 

содржини, доколку се наиде на остатоци кои се од голема важност зачувување на 

културното наследство може да предизвика негативни влијанија. Влијанијата врз 

културното наследство се оценуваат како непредвидливи влијанија.  
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7. Мерки за намалување на очекуваните влијанија врз специфичните 
медиуми од животната средина 

Влијанијата врз специфичните медиуми од животната средина ќе бидат елеминирани 

или ефективно намалени доколку при изведбата на планираните функции/активности, 

и оперативната фаза на индустрискиот комплекс, дефинирани во Измената и 

дополнувањата на Урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник, општина 

Неготино се применат мерките, дефинирани во планската документација, Извештајот 

за стратегиска оцена на животната средина, како и мерките кои ќе бидат дадени во 

Студиите за оцена на влијанијата врз животната средина, елаборатите за заштита на 

животната средина и ИСКЗ дозволите.  

7.1. Мерки за намалување на влијанијата врз населението 

Имплементацијата на Измени и дополнување на Урбанистички план вон населено 

место Дуброво-Тремник, општина Неготино, позитивно ќе влијае на социо-економската 

состојба, затоа не се препорачуваат мерки за заштита. 

Меѓутоа, со цел да се избегнат евентуалните проблеми кои може да настанат во 

иднина, односно индустрискиот комплекс да влијае врз продуктивноста на 

земјоделското земјиште, приностот и квалитетот на земјоделските производи, 

евентуално здравјето на населението Ивеститорот на планот треба да примени 

компезациони мерки.   

7.2. Мерки за намалување на влијанијата врз здравјето на населението  

Примената на сите предложени мерки, дадени во сите фази на планирање и изведба 

на објектите, примена на современи решенија при имплементирање на планските 

содржини, имплементација на мерки за заштита од несреќи, хаварии и ризици ќе 

овозможи елиминирање на евентуалните негативни влијанија врз животната средина, 

кои може да се рефлектираат на директен или индиректен начин врз здравјето на 

луѓето. 

За избегнување на влијанијата врз здравјето на населението, се препорачува особено 

внимание да се посвети на управувањето со отпадните води, емисиите во воздухот, 

отпадот, бучавата, и поставување и почитување на заштитните зони на идната 

акумулација „Дуброво“. 

За избегнување на влијанијата од бучава се препорачува уште во фазата на градба на 

објектите да се применат сите неопходни мерки за намалување на бучавата, како што 

се избор на соодветни изолациони материјали, врати, прозори, заштитно зеленило,  и 

сл. Заради тоа, на ниво на проект, ќе се бара од изведувачите на работите да 

применат добра градежна пракса и да поседуваат сертификат ISO 14001. 
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7.3. Мерки за намалување на влијанијата врз амбиентниот воздух и 
климатските промени 

Мерките за намалување на влијанијата, врз квалитетот на воздухот и климатските 

промени кои може да произлезат од имплементација на Измени и дополнување на 

Урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник, општина Неготино се: 

 Елиминирање или редуцирање на употребата на фосилни горива како 

енергенс; 

 Употреба на енергенси добиени од обновливи извори на енергија; 

 Гасификација на опфатот, бидејќи природниот гас генерира значително 

помали емисии во воздухот во споредба со употребата на мазут; 

 Примена на современи технолошки решенија и најдобри достапни техники 

(НДТ) при планирање, изградба и воведување на технолошките линии во 

производните процеси; 

 Третман на емисиите во воздух и контрола на емитерите;  

 Примена на мерки за енергетска ефикасност; 

 Инсталациите да работат, согласно добиените интегрирани еколошки 

дозволи или решенија од изготвените елаборати за заштита на животната 

средина; 

 Подигање и оформување на заштитни зелени појаси. 

Други мерки за спречување и контрола на влијанијата врз квалитетот на амбиентниот 

воздух се очекува да произлезат со подетална анализа на влијанијата која ќе 

произлезе од студиите за оцена на влијанието врз животната средина, елаборатите за 

заштита на животната средина и при подготовка на ИСКЗ барањата кои се 

подготвуваат на ниво на проект. Неопходно е доследно применување на мерките кои 

ќе произлезат од овие документи од страна на операторите на комплексот, односно 

соодветна контрола и мониторинг над нивната имплементација од страна на 

надлежниот орган.  

7.4. Мерки за намалување на влијанијата врз квалитетот на 
површинските и подземните води 

За намалување на влијанијата врз квалитетот на водите, кои може да произлезат од 

имплементација на Измени и дополнување на Урбанистички план вон населено место 

Дуброво-Тремник, општина Неготино, се предлага:  

 Изградба на сепаратен систем за атмосферски, комунални и технолошки 

отпадни води; 

 Изградба на пречистителна станица на ниво на парцела или комплекс за 

третман на отпадните води, санитарни и технолошки, генерирани во рамките на 
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планскиот опфат пред финално испуштање во реципиент до квалитет 

препорачан во упатствата за НДТ;  

 Испуштените води во реципиентот, Вардар или Дабничка река по својот 

квалитет треба да одговараат на втора категорија, согласно препораките 

добиени од Секторот за води при Министерството за животна средина и 

просторно планирање10; 

 Третман на атмосферските отпадни води во таложник и маслофаќач пред 

финално испуштање во реципиентот и доколку постои економска оправданост 

или истите може да се доведат до квалитет кој задоволува одредени стандарди 

повторно да се употребуваат;  

 Доколку се оцени дека ваков третман на атмосферските води не е доволен за 

финално испуштање во реципиент, се препорачува истите дополнително да се 

третираат; 

 Соодветно управување со отпадот генериран од технолошките процеси и нема 

употребна вредност, особено со опасниот отпад, како и комуналниот отпад, 

односно селектирање и предавање на овластени служби согласно законските 

обврски; 

 Правилно чување и складирање на суровини и помошни материјали, масла, 

масти и др.; 

 Превземање и имплементирање на сите неопходни мерки од евентуални 

технолошки ризици, несреќи и хаварии. 

7.5. Мерки за намалување на влијанијата врз почвата  

Намалувањето на влијанијата врз почвата зависат од имплементацијата на 

директните мерки и препораки, дадени во планската документација, бидејќи 

квалитетот на почвата зависи од правилното управување со вода, воздух и отпад.  

Доколку се применат предвидените мерки за правилно управување со отпадните води, 

воздух и отпад ќе се спречат негативни влијанија врз почвата, а индиректно и на 

подземните води од евентуалната инфилтрација на отпадните води или промиениот 

отпад. 

7.6. Мерки за намалување на влијанијата врз биолошката разновидност и 
природното наследство 

За намалување на влијанијата врз биолошката разновидност од работата на 

индустрискиот комплекс се препорачува примена на препорачаните најдобри достапни 

техники (НДТ) за намалување на емисиите во вода, воздух, ракување и складирање на 

материјали, отпад и сл.  

 

                                                 
10 Министерство за заштита на животната средина, Сектор води бр. 11-7473/2, 30.09.2011 
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Врз основа на добиеното мислење од МЖСПП, Управа за животна средина (бр. 11-

9463/2 од 09.11.2011 год.) за заштита на Корешница идентификувано како предлог 

подрачје значајно за зачувување и управување со одредени видови во рамките и 

активностите за развој на репрезентативната мрежа за заштитени подрачја во РМ се 

препорачува за заштита на биолошката разновидност во согласност со Законот за 

заштита на природата („Сл весник на РМ“ 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11) да се 

обезбеди поволна состојба на зачуваност на дивите видови и нивни живеалишта. Од 

таа причина при изградбата на јавните патишта, улици или градби, потребно е да се 

обезбедат зелени премини на дивите животни, особено во делот на природата, каде 

се нивните миграторни патишта. При изградба на електрични објекти и водови, 

особено треба да се обезбеди заштита на птиците и лилјаците. Генерално мерките за 

зачувување на живеалиштата се вклучуваат во изработка на просторно 

урбанистичките планови.  

Се препорачува разгледување на подетални мерки во постапката на оцена на 

влијанијата од секој поединечен проект, како и од секоја поединечна инфраструктурна 

активност, планирани во комплексот.  

Доколку, за времетраењето на спроведување на планот се идентификуваат влијанија 

врз флората и фауната од значење за биолошката разновидност на РМ, кои не биле 

земени во обзир при подготовката на овој Извештај (заради недостаток на податоци), 

дополнително ќе се предвидат и соодветни мерки заради обезбедување на 

реверзибилност на видовите и живеалиштата. 

7.7. Мерки за намалување на влијанијата врз пределот  

Предвидените активности во планската документација вклучуваат обезбедување 

зеленило во поглед на комплексната заштита на просторот, што е од витален интерес 

за заштита, унапредување и адекватно користење на природните предели, 

амбиентите и пејзажите во просторот. При изградбата на објектите да се внимава на 

висината на објектите за нивно вклопување во амбиентните целини на просторот. 

Сите овие активности ќе бидат во насока на зачувување и збогатување на 

амбиентните и естетските потенцијали на просторот. 

7.8. Мерки за намалување на влијанијата врз материјалните добра 

За избегнување на влијанијата врз идентификуваните материјални добра, кои се 

наоѓаат во рамките на предметната локација или во непосредна близина на 

локацијата се препорачува примена на законските прописи за поставување на 

заштитни зони на инфраструктурни објекти. Исто така се препорачува имплементација 

на сите предложени мерки и решенија дадени во планската документација за изградба 

на објектите, како и примена на сите мерки кои ќе потекнуваат од студиите за оцена на 

влијанијата врз животната средина и елаборатите за заштита на животната средина, 

со што ќе се овозможи елиминирање на евентуалните несреќи и хаварии кои може да 
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имаат негативни влијанија врз материјалните добра и животната средина. Особено 

внимание треба да се посвети на следното: 

 При планирање да се почитува заштитна зона на патот, согласно Законот за 

јавни патишта („Сл.весник. на РМ“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10 и 23/11). 

7.9. Мерки за намалување на влијанијата врз културното наследство  

Планираната локација за изградба на индустриски комплекс лежи во непосредна 

близина на археолошкиот локалитет „Платуња” кај с.Дуброво, идентификуван како 

населба од доцна антика. Се препорачува во посебните услови за реализација на 

планот да се пропишат следниве обврски: 

 при отпочнување на земјаните работи да биде обезбеден континуиран 

надзор од страна на стручно лице-археолог; 

 доколку бидат констатирани археолошки содржини да се прекине со 

земјениот ископ и да се овозможи спроведување на заштитни мерки. 

8. Aнализа на алтернативи  

При изработката на плански и програмски документи, со кои се планира изведување 

на проекти, треба да се земе во предвид и анализата на алтернативи, која се прави од 

аспект на избор за најдобро избрано решение за намена на локацијата, од аспект на 

економска оправданост, финансиски можности и заштита на животната средина.  

За избор на најсоодветна алтернатива разгледувани се следните алтернативи: 

 Aлтернатива „business as usual“; 

 Алтернатива I-изградба на индустриски комплекс во рамките на предвидениот 

плански опфат; 

 Алтернатива II-изградба на индустриски комплекс на други локации во општина 

Неготино. 

Подетална анализа на овие алтернативи е дадена во продолжение: 

Алтернатива „business as usual“  

Досегашниот начин на користење на просторот на предметната локација е 

алтернативно разгледуван како состојба алтернатива „business as usual, во смисла на 

предметната локација да не се имплементира планскиот документ и локацијата во 

иднина да остане на сегашно ниво.  

Доколку не дојде до имплементација на планот тогаш: 

ќе нема новогенерирани емисии во медиумите од животната средина кои може 

дополнително да влијаат врз здравјето на населението и земјоделските култури, 

односно ќе остане релативно почиста животната средина; 
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локацијата ќе остане земјоделско обработливо земјиште, засадено претежно со 

лозови насади и веќепостоечките индустриски капацитети за лесна и незагадувачка 

индустрија; 

разгледувано од социоекономски аспект ќе продолжи трендот на невработеност, 

сиромаштија, миграција и сл.  

Алтернатива I Изградба на индустриски комплекс во рамките на 

предвидениот плански опфат 

Едно од основните барања кои треба да ги исполни потенцијалната локација изградба 

на индустриски комплекс е развиена инфраструктура или, најмалку, можност за развој 

на инфраструктурата. 

Состојбата на локацијата со инфраструктураната содржина (автопат, регионален пат, 

железница, електроенергетска поврзаност, водоснабдителна мрежа и сл.) ја 

наметнуваат постоечката локација како соодветен избор. Дел од локацијата веќе со 

децении се користи за индустриски намени, но како резултат на непочитување на 

законските обврски во начинот на управување со емисиите во медиумите од 

животната средина (особено загадувањата од ТЕЦ Неготино), истата не се смета како 

еколошки чиста средина.  

Можноста за примена на мерки за намалување на емисиите во атмосферата (примена 

на НДТ) кои ќе бидат во согласност со националните и европските стандарди, а со нив 

ќе се контролира загадувањето го оправдува изборот на оваа локација. 

Можните влијанија од ваков вид на индустриски објекти врз квалитетот на 

земјоделските површини и приносот, ќе бидат исти и во случаи кога би се избрала 

друга локација за изградба на индустрискиот комплекс, пред се заради фактот што 

општина Неготино е земјоделска општина и интензивно се одгледуваат земјоделски 

култури.  

Можноста за нови вработувања, зголемен економски развој, подобрена социо-

економска состојба оди во прилог на изградба на индустрискиот капацитет.  

Алтернатива II Изградба на индустриски комплекс на други локации во општина 

Неготино 

Разгледувани се повеќе локации за изградба на комплексот во рамките на општина 

Неготино, но истите не се соодветни од аспект на веќепостоечка инфраструкатура 

(автопат, регионален пат, железница, електроенергетска поврзаност и сл.). Изградба 

на комплетно нова инфраструктура за непречено одвивање на производните 

активности, исто така е пропратено со зголемено влијание врз животната средина 

(биолошка разновидност, фрагментација на живеалишта, влијанија врз хидролошкиот 

режим на постојните водни ресурси, предел и др.). Исто така зафаќања на нови 

површини со висок квалитет на медиумите од животната средина не е соодветен 

избор за поставување на капацитети за тешка и загадувача индустрија, во однос на 
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планираната локација, која всушност преставува продолжување на индустриската зона 

која функционира повеќе децении и не се смета за еколошки чиста средина.  

Поставувањето на индустрискиот комплекс на други локации исто така може да 

предизвика негативни влијанија врз квалитетот на земјоделските површини, 

квалитетот и приносот на производите. 

Исто така и при изборот на други локации можноста за нови вработувања, зголемен 

економски развој, подобрена социо-економска состојба исто така ќе оди во прилог на 

изградба на индустрискиот капацитет.  

Табела 4 Kритериуми за избор  
Критериуми  Оцена11

Алтернатива business 
as usual 

 Алтернатива 1  Алтернатива 2 

Инфраструктурна 
опременост 

0  + ± 

Социоекономски 
аспект  

-  + + 

Животна средина +  ±  ± 

Заклучок: Врз основа на разгледуваните алтернативи, избрана алтернатива е 

„Алтернатива I Изградба на индустриски комплекс во рамките на предвидениот 

плански опфат“ како резултат на следните заклучоци:  

разгледувано од социоекономски аспект отварањето на индустрискиот капацитет ќе 

даде големи социоекономски придобивки не само за Општината, туку и пошироко; 

во однос на животната средина оваа алтернатива е поприфатлива во однос на 

изградба на нови локации, во почисти еколошки средини, како резултат на 

веќепостоечка инфраструктура и повеќегодишното работење на веќепостоечките 

индустриски капацитети кои веќе ја нарушиле состојбата во животната средина.   

Алтернативата “business as usual“ е прифатлива од аспект на животната 

средина, односно состојбата да остане на сегашно ниво,  меѓутоа истата не се 

совпаѓа со стратешките определби на Општината за социоекономски развој. 

 

 

 
 
 
 

                                                 
11 (+) позитивно, (-) негативно, (0) неутрално 
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9. План за мониторинг врз имплементација на Планот од аспект на 
животната средина 

Стратегиската оцена на животната средина вклучува мерки за монитиринг на сите 

значителни идентификувани позитивни и негативни ефекти, кои би настанале од 

реализација на Измени и дополнување на Урбанистички план вон населено место 

Дуброво-Тремник, општина Неготино. 

Планот за мониторинг на животната средина дава можност за систематско 

набљудување, испитување и оценување на загадувањето и состојбата на медиумите и 

областите на животната средина во целина како и идентификација и регистрирање на 

изворите на загадување на одделните медиуми и областите на животната средина. 

Исто така, планот за мониторинг овозможува воспоставување на интерактивна врска 

помеѓу сите вклучени страни и претставува основа за надлежните институции, да го 

контролираат процесот на спроведување на законската регулатива и да донесуваат 

правилни одлуки. Основните цели и бенефитот од мониторингот над влијанијата врз 

животната средина се: 

 да се потврди дека договорените услови при одобрувањето на планската 

документација се соодветно спроведени; 

 да се обезбедат податоци за понатамошно следење на состојбите во 

животната среднина; 

 да се има поголем увид во промените на животната средина на 

предметните локации; 

 да се потврди дека влијанијата се во рамките на предвидените или 

дозволените гранични вредности; 

 следење на состојбата во животната средина со цел навремено 

согледување на непредвидените влијанија од имплементацијата на 

планската документација и управување со истите;  

 да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат 

придобивките во однос на заштитата на животната средина; 

 утврдување кои активности треба да бидат превземени за редуцирање на 

влијанијата врз животната средина.  

Со цел да се изврши мониторинг на ефективноста на планскиот документ, потребно е 

следење на поставените индикатори и нивниот развој со што ќе се потврдат целите на 

Планот. За следење на индикаторите потребно е да се земат во предвид и податоците 

за тековната состојба на животната средина.  

Со следењето на состојбата на животната средина ќе се потврди оправданоста и 

примената на предложените мерки за ублажување и нивната функционалност, што 

претставува голема придобивка во однос на заштитата на животната средина.   



 
Извештај за Стратегиска Оцена на Животната Средина 

 
 

83 
 

Следењето на состојбата на медиумите ќе се реализира со дефинирани параметри за 

следење на секој медиум и со дефинирана фрекфенција за секоја активност 

поединечно. Видот и фрекфенцијата на мониторинг ќе бидат предложени во студијата 

за оцена на влијанијата врз животната средина и елаборатите за заштита на 

животната средина од секој проект посебно. 

Имплементацијата на Измени и дополнување на Урбанистички план вон населено 

место Дуброво-Тремник, општина Неготино, примената на предложените мерки за 

ублажување на влијанија и нивната функционалност, оправданоста на целите на 

планот и на стратегиската оцена на животната средина, ќе се потврдат преку следење 

на следните индикатори: 
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Предмет Цели Предмет Мониторинг СОЖС индикатори Извори на верификација 

Население и 

здравје на 

населението 

Подобрување на 

квалитетот на живот, 

подобрување на 

здравјето на луѓето и 

зголемување на 

животниот стандард 

Сите 

медиуми на 

животната 

средина 

 

Население 

-Мониторинг на 

имплементација на 

планските содржини; 

-Мониторинг на 

медиумите во животната 

средина; 

-Следење на 

здравствената состојба 

на населението; 

-Следење на 

демографската состојба; 

-Следење на 

стопанскиот развој на 

Општината; 

-Следење на стапката на 

вработеност; 

-Следење на буџетот и 

приходите во 

Општината; 

-Следење на квалитетот 

на земјоделските 

производи. 

-емисии во медиумите на животната 

средина во рамките на МДК; 

-% на прираст на население; 

-зголемен животен век; 

-зголемена понуда на работни места; 

-зголемена стапка на вработеност; 

-намалена миграција; 

-нема жалби и поплаки од локалното 

население во однос на загадување 

на медиумите од животната средина; 

-нема жалби и поплаки од локалното 

население во однос на нарушен 

клалитет на земјоделските 

производи и нивниот принос.  

-Редовни извештаи за мониторинг од МЖСПП; 

-Финансиски извештаи; 

-Статистички извештаи; 

-Локална самоуправа на општина Неготино. 

Воздух и 

климатски 

промени 

Подобрување на 

квалитетот на 

воздухот и 

намалување на 

емисиите на 

стакленички гасови 

Климатски 

фактори 

 

Квалитет на 

воздух 

-Мониторинг на 

амбиентен воздух во 

оперативната фаза за да 

се направи компарација 

помеѓу квалитетот на 

воздухот пред и после 

имплементацијата на 

планот. 

-технолошките уреди и процеси 

работат согласно НДТ;  

-третирани емисии; 

-концентрацијата на измерените 

вредности е во границите на МДК; 

-непроменета состојба на квалитет 

на амбиентен воздух во однос на 

-Редовни извештаи од мониторинг на МЖСПП; 

-Статистички извештаи; 

- Локална самоуправа на општина Неготино. 
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Предмет Цели Предмет Мониторинг СОЖС индикатори Извори на верификација 

состојбата пред имплементациј на 

Планот; 

-број на објекти кои користат 

обновливи извори на енергија; 

-гасификација на опфатот. 

 

Вода и почва Заштита и 

подобрување на 

квалитетот на водата 

и почвата 

Површински 

води, 

 

Подземни 

води, 

 

Квалитет на 

почва 

 

-Мониторинг на 

имплементираните 

мерки за намалување на 

влијанијата. 

 

-договор за приклучок кон 

водоснабдителната мрежа за 

санитарна и техничка вода; 

-изградена пречистителна станица; 

-третирани атмосферски води пред 

испуштање во реципинет; 

-непроменети квалитативни 

карактеристики на површинските и 

подземните води на предметната 

локација; 

-непроменет квалитет на почвата на 

предметната локација и пошироко; 

-договор со овластени компании кои 

го отстрануваат отпадот од 

локацијата. 

-Локална самоуправа на општина Неготино; 

-Јавното  Комунално Претпријатие. 

Флора, 

фауна, 

живеалишта 

Заштита и 

унапредување на 

биодиверизтетот 

Флора, 

фауна и 

живеалишта 

-Мониторинг на 

имплементираните 

мерки за намалување на 

влијанијата на 

медиумите од животната 

средина. 

-зачуван и унапреден  

биодиверзитет; 

-имплементирани мерки за заштита 

на медиумите од животната средина. 

 

-Статистички извештаи; 

- Локална самоуправа на општина Неготино. 

Предел Заштита и Пејзаж -Мониторинг на -изготвени решенија за - Изведба, констатирано при увид на лице место. 
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Предмет Цели Предмет Мониторинг СОЖС индикатори Извори на верификација 

унапредување на 

пејзажните 

карактеристики  

имплементација на 

мерките за намалување 

на влијанијата врз 

пределот. 

хортикултурно уредување на ниво на 

проектна документација; 

-засадена автохтона вегетација;  

-вклопување на објектите со 

амбиентните вредности на 

локацијата. 

Материјални 

добра 

Заштита на 

материјалните добра 

Сите 

медиуми на 

животната 

средина 

-Мониторинг на 

имплементираните 

мерки за намалување на 

влијанијата. 

-избегнати несреќи и хаварии; 

-почитувани заштитни зони. 

-Статистички извештаи; 

-Локална самоуправа на општина Неготино; 

-Поплаки од граѓани/сопственици на земјиште. 

Културно 

наследство 

Заштита и 

инапредување на 

културното 

наследство 

Културно 

наследство  

-Мониторинг на 

имплементираните 

мерки за евентуална 

заштита на културното 

наследство. 

-имплементирани мерки за заштита 

на културното наследство. 

-Управа за заштита на културно наследство. 
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10. Нетехничко резиме 

Со цел навремено да се согледаат можните негативни влијанија врз животната 

средина и здравјето на луѓето како и социо-економските аспекти од имплементацијата 

на Измени и дополнување на Урбанистички план вон населено место Дуброво-

Тремник, општина Неготино, и да се превземат соодветни корективни мерки, во 

Законот за животна средина („Сл. весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08 83/09, 

47/10, 124/10 и 51/11 година) и подзаконските акти, е дефинирана постапката за 

Стратегиска оцена на животната средина.  

Согласно Програмата за изработка на урбанистички планови на просторот на општина 

Неготино за 2011 година и по иницијатива на ИГМ Трејд Илија и др. ДОО Кавадарци, 

Советот на општина Неготино на седниците одржани на 08.08.2011 и 31.08.2011 

година ја прифати иницијативата на инвеститорот и донесе одлука (бр. 07_417/5 и 

07_478/4) врз основа на која е покрената постапка за изработка на измена и 

дополнување на Урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник.  

За дел од предметниот плански опфат досега е изработен ГУП за работна зона 

„Дуброво Тремник“, со намена производни капацитети, одлука бр. 07-201 од 19.07.2001 

година, а потоа ГУП-от за работна зона „Дуброво Тремник“ е преименуван во 

Урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник. 

Дополнувањето на Урбанистичкиот план вон населено место Дуброво-Тремник, 

општина Неготино, има за цел да го дооформи и урбанизира просторот во кој повеќе 

од 30 години функционираат повеќе големи капацитети-фабрики како што се „ТЕЦ 

Неготино“, „ТФ Дуброво“, „Фабрика за кабли-Неготино“, и др. Овие капацитети се од 

огромно значење како за локалната така и за државната економија. Во нив се 

вработени повеќе од 500 луѓе. 

Измената и дополнувањето на Урбанистичкиот план вон населено место се врши за 

поставување на индустриски комплекс-железарија КО Дуброво, општина Неготино, за 

кој се изработени Услови за планирање на просторот (тех. бр. Y08411i) и издадено 

решение од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање 

(бр. 15-280-14, од 20.10.2011).  

Опфатот, кој е предмет на урбанизација, за кој се издадени Услови за планирање на 

просторот зафаќа површина од 134,10 ha и се наоѓа на продуктивно земјиште (ниви, 

пасишта и шуми), 1-5 класа. Во рамките на комплексот се предвидува изградба на 

објекти за производство на топло валан и ладно валан челик преку фази на собирање, 

обработка и топење на челичен отпад, континуирано лиење на челик, добивање на 

топло валани лимови, преработка на топло валани во ладно валани лимови, 

поцинкувани и пластифицирани лимови. 

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 224,07 ha.  
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Како влезни параметри за планирање на просторот ќе бидат земени одредбите од 

Просторниот план на Република Македонија, Планската програма и просторните 

можности на самата локацијата.  

Плански период  за реализација на документот е 2011-2021 година. 

Предметната локација се наоѓа на оддалеченост од 6-7 km од градот Неготино, во 

непосредна близина на селото Дуброво, кое всушност претставува граница на 

планскиот опфат помеѓу реката Вардар на исток и автопатот Е75 на запад. 

Во голем дел опфатот е преземен од претходниот план (ГУП за работна зона Дуброво-

Тремник) и проширен кон северо-запад. 

Од југ, планскиот опфатот, оди по осовината на регионалниот патен правец Р103 и се 

вкрстува со локален пат изведен за потребите на „ТЕЦ Неготино“. Потоа оди по 

осовината на патот, се до оградата на „ТЕЦ Неготино“ од каде продолжува до 

најисточната точка на опфатот. Од оваа точка, линијата на опфат продолжува до 

котата 119 m (земена од Просторниот План на РМ) како точка на плавење на 

планирана акумулација). Линијата на опфат, преклопена со котата 119 m, по целата 

источна страна оди се до селото Дуброво и „ЗПТП Дуброво“, продолжува северно по 

линија на к.п., преминува преку железничката пруга и повторно излегува на 

Регионалниот патен правец Р103. Од тука оди по осовината на патот се до 

најсеверната точка на планскиот опфатот. Продолжува надолу кон југ по линија на 

заштитен појас на електроенергетски далновод 400 kV. Сече уште неколку далноводи 

па свртува кон запад и се спојува со оградата на „ТФ Дуброво“ за повторно да се спои 

со регионалниот патен правец Р103. 

Планот предвидува неколку наменски употреби на земјиштето, односно класи на 

намени: 

Планот предвидува неколку наменски употреби на земјиштето, односно класи на 

намени: 

Производство, дистрибуција и сервиси-класа на намена  Г 

 Тешка и загадувачка индустрија (основна класа на намена - Г1); 

 Лесна и незагадувачка индустрија (основна класа на намена - Г2); 

 Стоваришта (основна класа на намена -  Г4). 

Местоположбата и површината за градбата во рамки на градежните линии, ќе биде 

утврдена врз основа  на архитектонско-урбанистички проект каде е планиран комплекс 

од градби или основен проект каде е планирана една градба. 

Инфраструктура-класа на намена Е треба да се предвидат како: 

 Комунална инфраструктура (основна класа на намена - Е1);  

 Комунална супраструктура (основна класа на намена - Е2); 

 Некомпатибилна инфраструктура (основна класа на намена - Е3). 



 
Извештај за Стратегиска Оцена на Животната Средина 

 
 

89 
 

Зеленило и рекреација–класа на намена Д 

 Заштитно зеленило (основна класа на намена – Д2). 

Планскиот опфат е со различна намена. Поголемиот дел од земјиштето е планирано 

со намена Г1-тешка и загадувачка индустрија (40,8%).  

Останатата намена на просторот е Г2-лесна и незагадувачка индустрија (5,1%), Е2-

комунална супраструктура (1,7%), Д2-заштитно зеленило (4,7%). 

Местоположбата и површината за градба во рамки на градежните линии, ќе биде 

утврдена врз основа на Архитектонско-Урбанистички проект, доколку е планиран 

комплекс од градби или Основен проект, доколку е планирана една градба. 

Планскиот опфат опфаќа територија од 224,07 ha и периметар од 9731,32 m. 

Сообраќајно решение 

Идното сообраќајно поврзување на опфатот ќе биде преку регионалниот патен правец 

Р122 кој ќе се врзе на регионалниот патен правец Р103.  

Електроенергетска инфраструктура 

Опфтатот е веќе приклучен на електроенергетската инфраструктурна мрежа, која ќе ги 

задоволи потребите на планираните структури. т.е. со планот не се предвидени 

дополнителни водови и приклучоци12. Исто така и постоечките објекти, кои егзистираат 

во опфатот, немаат потреба од дополнително зголемување на електричната енергија.  

Нова трафостаница се предвидува во Г.П.17. Оваа трафостаница е планирана и со 

планските решенија на ЕВН за тој регион. Истата е со моќност од 1250 кV. 

Останатиот дел од опфатот ќе биде покриен со постоечките трафостаници кои го 

задоволуваат оптоварувањето на електро-енергетската мрежа на ЕВН. 

Телекомуникациска инфраструктура 

Опфтатот е веќе приклучен на телекомунукациската мрежа и ќе се задржи истиот. 

Новопланираните градежни парцели се предвидува да бидат приклучени на мрежата 

на АД Македонски телекомуникации. 

Систем на затоплување на објектите 

Опфатот е веќе приклучен на електроенергетски систем. Во наредниот период се 

очекува приклучок и на гасификационата инфраструктурна мрежа, која поминува во 

непосредна близина на планскиот опфат. Со тоа се очекува значително намалување 

на загадувањето на воздухот како и намалување на трошоците на самите 

потрошувачи. 

                                                 
12 АД Мепсо во допис бр.09-7366/2 од 12.09.2011 се изјаснува дека не планира дополнителни 

инвестирања во мрежата преку изградба на нови инфраструктурни градби и инсталации на предметниот 

простор (Прилог 1).  
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Се препорачува и користење на извори на обновлива енергија, која е неисцрпна и 

воедно не ја загадува животната средина, односно поставување на сончеви колектори 

кои би се користеле за затоплување на водата потребна за индустриските процеси. 

Водоснабдување и одведување на отпадни води 

Водоснабдување 

На предметниот простор веќе постои изведен систем за водоснабдување. Во 

границите на планскиот опфат минува водоводен цевковод кој ги покрива потребите 

на потрошувачите. 

Канализациона мрежа 

Нема информација дали во границите на планскиот опфат постои сепарациона 

канализациона мрежа: фекална и атмосферска. Со планската документација се 

предвидува ваков тип на инфраструктура. 

Со планот се предвидува атмосферските отпадни води, пред да се испуштат во 

реципиентот (реката Вардар), да бидат подложени на соодветен третман во 

маслофаќачи. 

Исто така се планира изградба на пречистителна станица за третман на санитарните и 

технолошките отпадни води. Пречистителната станица треба да се изгради или на 

ниво на опфат или за секоја градежна парцела посебно. 

Количините на отпадни води фекални и атмосферски ќе бидат дефинирани врз основа 

на Архитектонско урбанистички проект со кој ќе бидат дефинирани објектите и нивниот 

капацитет во рамки на дефинираните површини на градби.  

Управување со отпад 

Со планот се предвидува отпадот организирано да се собира, селектира и предава на 

Јавното Комунално Претпријатие или овластени компании за собирање отпад со цел 

правилно постапување со различните фракции на отпад.   

Предмет на планската документација е создавање услови за организација и 

ефикасно користење на просторот. 

Измената и дополна на УПВНМ Дуброво-Тремник има за цел да го дооформи и 

урбанизира просторот во кој повеќе декади функционираат важни индустриски 

капацитети. Овие капацитети се од огромно значење како за локалната така и за 

националната економија.  

Планирањето на ваква индустриска зона значи поттикнување на  интегриран развој на 

локално и регионално ниво и се идентификува како развоен приоритет во процесот на 

ревитализација на Општината и Регионот. 

Атрактивноста на просторот ја прави исклучителната поволност во однос на 

сообраќајната поврзаност, како патна така и железничка, која обезбедува лесен 

пристап и фрекфентност на просторот, придонесува за поголемо вреднување на 
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планските решенија кои се предмет на аналитичкиот осврт за изработка на економско 

образложение на плански решенија во планската документација. 

Со имплементација на планот се создаваат предуслови за развој на локалната 

економија преку уредување на земјиштето опфатено со планската документација, 

обезбедување на услови за развој на значајни дејности и ефектуирање на даночната 

обврска на сопствениците на недвижности за плаќање на данок на имот што е значаен 

извор на приход на локалната самоуправа. Овој приход мултиплицирано ќе овозможи 

зголемување на фондовите на Општината и развој на повеќе дејности од нивна 

надлежност со што ќе се овозможи посредно повисок степен на задоволување на 

потребите и зголемување на квалитетот на услугите кои локалната самоуправа им ги 

овозможува на своите граѓани. 

Еден од најголемите предизвици на политиката на животната средина е 

остварувањето на оптимален баланс меѓу економската, социјалната и еколошката 

димензија на развојот, со што се обезбедува реално оправдан и одржлив развој. 

Дел од целите на заштитата на животната средина, дефинирани на национално и 

меѓународно ниво, ќе бидат инкорпорирани при измените и дополнувањето на 

Урбанистичкиот план вон населено место Дуброво-Тремник, општина Неготино, како и 

во периодот на имплементација на истиот.  

За дел од предметниот плански опфат досега е изработен ГУП за работна зона 

„Дуброво Тремник“, со намена производни капацитети, одлука бр. 07-201 од 19.07.2001 

година. Потоа, ГУП-от за работна зона „Дуброво Тремник“ е преименуван во 

Урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник со истата намена. 

Како план од повисоко ниво се зема Просторниот План на РМ, а како влезни 

параметри ќе бидат земени исклучиво заклучните согледувања од Условите за 

планирање на просторот, мислењата и согласностите од релевантните надлежни 

министерства и институции, како и насоките и целите од стратешките документи 

донесени на ниво на општина или држава. 

Планската документација ќе биде во корелација со локалните, националните и 

меѓународни документи со цел да бидат постигнати нивните цели и барања.  

Вообичаено при Стратешката оцена на животната средина од реализацијата на 

одредени плански или стратешки документи се разгледува опција „без да се спроведе“ 

(„Do nothing option“) планска активност, односно работите да останат онака како што 

се.                                                                                                                                                                       

Во конкретниот случај на донесување на Измени и дополнување на Урбанистички план 

вон населено место Дуброво-Тремник, општина Неготино, доколку истиот не се донесе 

и не се спроведе, се очекува да продолжат следните трендови: 

 Може да дојде до узурпација на просторот со дивоградби, како и други 

неплански и некомпатибилни содржини, кои може да бидат пречка во идната 

урбанизација на просторот; 
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 Потреба од локација за изградба на индустриски комплекс за тешка 

загадувачка и лесна и незагадувачка индустрија;  

 Намалена можност за активирање на невработеното работоспособно 

население; 

 Помалку приходи од даноци и комунални такси во буџетот на Општината; 

 Од аспект на животна средина доколку не дојде до имплементација на планот 

ќе остане сегашната состојба на медиумите без дополнителни емисии од 

новите индустриски капацитети; 

 Предметната локацијата без имплементација на планот и понатаму ќе остане 

предел со бонитет на земјиште од I-V класа засадена со лозови насади или 

други култури, односно површина која ќе се користи за земјоделски намени или 

пак ќе остане неискористена површина заради функциите кои веќе се одвиваат 

во негова близина. 

Влијанијата, кои се претпоставува дека може да произлезат од имплементација на 

Измени и дополнување на Урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник, 

може да се разгледуваат од аспект на негативни влијанија и од аспект на идни 

бенефиции, односно позитивни влијанија.  

Подготовката на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина ги зема во 

предвид влијанијата врз сите медиуми на животната средина, биолошката 

разновидност, пределот, културното наследство, луѓето, како и влијанијата врз социо-

економските прилики во општина Неготино, но од глобален аспект.  

Во Додаток 3 од овој Извештај е дадена евалуација на влијанијата од имплементација 

на планските содржини и решенија за изградба на индустриски комплекс во 

конструктивна и оперативна фаза.  

Во Додаток 4 се прикажани влијанијата од оперативната фаза на објектите со предлог 

мерки за нивно надминување или намалување.  

Подетална анализа за влијанијата врз животната средина, кои ќе потекнуваат од 

изградбата на индустрискиот комплекс, ќе се направи во следните фази низ 

подготовка на Студиите за оцена на влијанијата врз животната средина, согласно 

глава XI од Законот за животна средина („Сл. весник на РМ" бр. 53/05, 81/05, 24/07, 

159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11), елаборатите за заштита на животната средина, 

согласно член 24 и ИСКЗ барањата, согласно глава XI од истиот Закон. 

Влијанијата врз специфичните медиуми од животната средина ќе бидат елеминирани 

или ефективно намалени доколку при изведбата на планираните функции/активности, 

и оперативната фаза на индустрискиот комплекс, дефинирани во Измената и 

дополнувањата на Урбанистички план вон населено место Дуброво-Тремник, општина 

Неготино се применат мерките, дефинирани во планската документација, Извештајот 

за стратегиска оцена на животната средина, како и мерките кои ќе бидат дадени во 
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Студиите за оцена на влијанијата врз животната средина, елаборатите за заштита на 

животната средина и ИСКЗ дозволите.  

При изработката на плански и програмски документи, со кои се планира изведување 

на проекти, треба да се земе во предвид и анализата на алтернативи, која се прави од 

аспект на избор за најдобро избрано решение за намена на локацијата, од аспект на 

економска оправданост, финансиски можности и заштита на животната средина.  

За избор на најсоодветна алтернатива разгледувани се следните алтернативи: 

 Aлтернатива „business as usual“; 

 Алтернатива I-изградба на индустриски комплекс во рамките на предвидениот 

плански опфат; 

 Алтернатива II-изградба на индустриски комплекс на други локации во општина 

Неготино. 

Врз основа на разгледуваните алтернативи, избрана алтернатива е „Алтернатива I 

Изградба на индустриски комплекс во рамките на предвидениот плански опфат“ како 

резултат на следните заклучоци:  

 разгледувано од социоекономски аспект отварањето на индустрискиот 

капацитет ќе даде големи социоекономски придобивки не само за Општината, 

туку и пошироко; 

 во однос на животната средина оваа алтернатива е поприфатлива во однос на 

изградба на нови локации, во почисти еколошки средини, како резултат на 

веќепостоечка инфраструктура и повеќегодишното работење на 

веќепостоечките индустриски капацитети кои веќе ја нарушиле состојбата во 

животната средина.   

Алтернативата “business as usual“ е прифатлива од аспект на животната средина, 

односно состојбата да остане на сегашно ниво, меѓутоа истата не се совпаѓа со 

стратешките определби на Општината за социоекономски развој. 

Планот за мониторинг на животната средина дава можност за систематско 

набљудување, испитување и оценување на загадувањето и состојбата на медиумите и 

областите на животната средина во целина како и идентификација и регистрирање на 

изворите на загадување на одделните медиуми и областите на животната средина. 

Исто така, Планот за мониторинг овозможува воспоставување на интерактивна врска 

помеѓу сите вклучени страни и претставува основа за надлежните институции, да го 

контролираат процесот на спроведување на законската регулатива и да донесуваат 

правилни одлуки. 

Со цел да се изврши мониторинг на ефективноста на имплементацијата на планот, 

потребно е следење на поставените индикатори и нивниот развој со што ќе се 

потврдат целите на Планот. 

Придобивките од спроведување стратегиската оцена на животната средина е:  
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 флексибилност; 

 консензус во процесот на планирање; 

 интегрирање на социјалните, економските и аспектите на животната 

средина; 

 меѓусекторска соработка; 

 земање во предвид на регионалните потреби и цели; 

 конзистентност со стратешките определби за одржлив развој. 

Доколку сите согледувања дадени во Извештајот за стратегиска оцена на животната 

средина бидат земени во предвид и имплементирани во планската документација и 

идните урбанистички проекти ќе се избегнат сите несакани последици, што значи ќе се 

заштеди време и пари што е само дел од целите на стратегиската оцена на животната 

средина.  

Препораки 

За зачувување на квалитетот на медиумите од животната средина се препорачува:  

 Елиминирање или редуцирање на употребата на фосилни горива како 

енергенс; 

 Употреба на енергенси добиени од обновливи извори на енергија; 

 Гасификација на опфатот; 

 Примена на современи технолошки решенија и најдобри достапни техники 

(НДТ) при планирање, изградба и воведување на технолошките линии во 

производните процеси; 

 Третман на емисиите во воздух и контрола на емитерите;  

 Примена на мерки за енергетска ефикасност; 

 Инсталациите да работат, согласно добиените интегрирани еколошки 

дозволи или решенија од изготвените елаборати за заштита на животната 

средина; 

 Подигање и оформување на заштитни зелени појаси; 

Исто така при дефинирање на границите на планскиот опфат треба да се 

имплементираат препораките согласно добиеното мислење од Министерството за 

животната средина и просторно планирање, Сектор води бр. 11-7473/2, 30.09.2011 

год., односно: 

 заради заштита на коритата и бреговите на природните водотеци, езерата и 

акумулациите се забранува изградба во крајбрежното земјиште; 

 границите на опфатот мора да се над максималното ниво на водата од 119 

м.н.в, односно согласно Законот за води, надвор од крајбрежниот појас на 
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езерото во широчина од 50 метри од линијата на највисокиот утврден 

водостој; 

 во однос на крајбрежниот појас на водотек вон населено место се забранува 

изградба на постројки и објекти во заштитен крајбрежен појас во широчина 

од 50 метри зад линијата на допирање на педесетгодишна вода кај 

нерегулирани водотеци, односно зад ножицата на насипот кај регулирани 

водотеци.  

Од аспект на управување со води се препорачува: 

 Изградба на сепаратен систем за атмосферски, комунални и технолошки 

отпадни води; 

 Изградба на пречистителна станица на ниво на парцела или комплекс за 

третман на отпадните води, санитарни и технолошки, генерирани во рамките 

на планскиот опфат пред финално испуштање во реципиент до квалитет 

препорачан во упатствата за НДТ;  

 Испуштените води во реципиентот, Вардар или Дабничка река по својот 

квалитет треба да одговараат на втора категорија, согласно препораките 

добиени од Секторот за води при Министерството за животна средина и 

просторно планирање13; 

 Третман на атмосферските отпадни води во таложник и маслофаќач пред 

финално испуштање во реципиентот и доколку постои економска 

оправданост или истите може да се доведат до квалитет кој задоволува 

одредени стандарди повторно да се употребуваат;  

 Доколку се оцени дека ваков третман на атмосферските води не е доволен 

за финално испуштање во реципиент, се препорачува истите дополнително 

да се третираат; 

 Соодветно управување со отпадот генериран од технолошките процеси и 

нема употребна вредност, особено со опасниот отпад, како и комуналниот 

отпад, односно селектирање и предавање на овластени служби согласно 

законските обврски; 

 Правилно чување и складирање на суровини и помошни материјали, масла, 

масти и др.; 

 Превземање и имплементирање на сите неопходни мерки од евентуални 

технолошки ризици, несреќи и хаварии; 

 Почитување на заштитните зони на идентификуваните материјални добра; 

 Врз основа на добиеното мислење од МЖСПП, Управа за животна средина 

(бр. 11-9463/2 од 09.11.2011 год.) за заштита на Корешница идентификувано 

како предлог подрачје значајно за зачувување и управување со одредени 

                                                 
13 Министерство за заштита на животната средина, Сектор води бр. 11-7473/2, 30.09.2011 
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видови во рамките и активностите за развој на репрезентативната мрежа за 

заштитени подрачја во РМ се препорачува за заштита на биолошката 

разновидност во согласност со Законот за заштита на природата („Сл весник 

на РМ“ 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11) да се обезбеди поволна состојба на 

зачуваност на дивите видови и нивни живеалишта. Од таа причина при 

изградбата на јавните патишта, улици или градби, потребно е да се 

обезбедат зелени премини на дивите животни, особено во делот на 

природата, каде се нивните миграторни патишта. При изградба на 

електрични објекти и водови, особено треба да се обезбеди заштита на 

птиците и лилјаците. Генерално мерките за зачувување на живеалиштата се 

вклучуваат во изработка на просторно урбанистичките планови.  

Забелешка: Во Финалната верзијата на Извештајот за стратегиска оцена, во 

опис на планскиот документ (планирана состојба) има промена на класите на 

намена на земјиштето на градежните парцели 4 и 5, кои потекнуваат од 

промените на Планот по јавната анкета, по сугестија на изготвувачот на 

Извештајот за стратегиска оцена, како резултат на близината на земјоделските 

површини на кои се врши органско производство на пченица14. Истите од класа 

на намена Г1 се променети во Г4-стоваришта. Исто така кај фабриката за кабли 

„Неготино“ е поставен заштитен зелен појас.  

Заклучни согледувања од  консулталтации со јавноста  

Врз основа на одржаната јавна расправа по Извештајот за стратегиска оцена на 

животната средина за Измени и дополнување на Урбанистички план вон населено 

место Дуброво-Тремник, општина Неготино (нацрт верзија) и доставените забелешки 

кои во поголем дел се однесуваат на содржините во Планот може да се заклучи дека 

јавноста не е против етаблирање на индустриска зона (Г2, Г3, Г4) во планскиот опфат, 

но е против поставување на Г1-тешка и загадувачка индустрија. Со тоа сметаат дека 

ќе се избегнат можните загадувања на животната средина. 

Засегнатата јавност, која учествуваше на јавната расправа, е против поставување на 

тешка и загадувачка индустрија воопшто, на било која локација во општина Неготино. 

Истите сметаат дека донесената Одлука за имени на Планот е невалидна, 

нетранспарентна и дека Советниците на општина Неготино како и засегната јавност се 

изманипулирани со оваа Одлука. 

Експертското мислење на изготвувачот на Извештајот за стратегиска оцена на 

животната средина е: 

 Вклучената јавност нема јасна претстава што е задачата на Стратегиската 

оцена на животната средина и истата ја поистоветува со постапката за Оцена 

на влијанијата врз животната средина од конкретни проекти; 

                                                 
14 Забелешка на планот од ДПЗ „Дуброво 
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 Во Извештајот за стратегиска оцена се предвидени можните влијанија врз 

животната средина и здравјето на населението и истите на ниво на План се 

оценети како можни негативни влијанија со неодредено значење, и позитивни 

долгорочни влијанија од аспект на вработување, намалување на 

сиромаштијата, миграцијата и сл. Примената на предложените мерки и 

препораки за намалување на влијанијата на планскиот документ, дефинирани 

во Извештајот за стратегиска оцена на животната средина, во иднина треба да 

бидат критериуми под кои ќе се доделуваат конкретните локации и ќе се 

подготвува урбанистичка документација од понизок ранг (урбанистички проекти 

и основни проекти за конкретни објекти). Следователно пак, на ниво на проект, 

во студиите за оцена на влијанијата врз животна средина (кои ќе треба да се 

подготват во процедурата за обезбедување дозвола за градење) ќе се 

разгледуваат технологиите кои ќе бидат применети и ќе се кванитификуваат 

емисиите и загадувањата, согласно што ќе се одредат конкретни мерки за 

заштита со кои ќе се намалат или избегнат можните влијанија врз медиумите во 

животната средина и здравјето на населението. Овие мерки ќе бидат преточени 

и во интегрираните еколошки дозволи согласно кои ќе работат идните 

инсталации што ќе биде основа за ефикасна контрола од надлежните органи. 

Ова значи дека работата на идните инсталации предвидени во планскиот 

опфат согласно законските прописи за интегрирано спречување и контрола на 

загадувањето (ИСКЗ дозволи) исто така дава можност и покрај поставувањето 

на тешка и загадувачка индустрија емисиите да бидат контролирани и во 

границите на максимално дозволените вредности; 

 Согласно кажаното, не е во прашање дали ќе се етаблира индустриска зона со 

Г1, Г2, Г3...намени, од аспект на заштита на животната средина е најважно да 

се воспостават најдобри достапни техники (НДТ), ефикасна контрола на емисии 

и загадувања и сведување на истите под максимално дозволените вредности 

со закон и воспоставување на ефикасна контрола. Ова следи затоа што и една 

технологија, дефинирана како Г2 намена, може да биде извор на енормни 

загадувања на медиумите на животната средина доколку истата не ги 

применува претходно наведените стандарди и спротивно; 

 Во Извештајот е даден осврт на усогласеноста и неусогласеноста на планските 

одредби и цели на ниво на општина Неготино и на регионот со плановите од 

повисок ранг, особено од областа на земјоделието и винарството. Следува 

логичен заклучок дека Општината треба да направи проценка во кој правец ќе 

се движи идниот развој и како да се обезбеди оддржлив развој на општината, 

кој ќе обезбеди заштита на животната средина, квалитет на медиумите, но и 

социоекономска благосостојба и врз основа на таа проценка да донесе одлука 

за прифаќање на планскиот документ; 

 Претходниот заклучок треба да се усогласи и со стратешките цели на 

Република Македонија. Односно да се усогласат стратешките цели на државата 

(во областа на економијата, одржливиот развој, земјоделието, животната 
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средина) со стратешките цели на Регионот и Општината, заради избегнување 

на спротивности и обезбедување на одржлив развој на поглобално ниво; 

 Се препорачува, во постапката на усвојување на Планот, Советот на општина 

Неготино да ги земе предвид мислењата на засегнатата јавност во однос на 

измените на Планот како и препораките кои произлегуваат од Извештајот за 

стратегиска оцена да донесе одлука прифатлива како за локалното население, 

така и за Општината и покренувачот на иницијативата за подготовка на Планот 

и усогласено да обезбеди одржлив развој на Општината.  
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Додаток 1 

 

Мислења од надлежни институции 
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Планови и стратегии 

на локално ниво 

Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите Како целите и барањата на плановите/програмите и стратегиите се 

инкорпорирани во Измена и допопнување на УПВНМ или ќе бидат 

постигнати преку негова имплементација 

Локален акционен 

план за животна 

средина на општина 

Неготино 

Локалниот Еколошки Акционен План претставува основа за изградба на 

животна и работна средина, базирана на принципите на одржлив развој, во 

која треба да функционира локалната демократија, да се гради економија 

која ќе обезбеди подобар стандард на живеење на граѓаните, со рационално 

искористување на ресурсите и создавање можности за развој и за идните 

генерации. 

Локалниот еколошки акционен план на општина Неготино претставува 

програма на акции со интенција да се идентификуват и решат проблемите во 

животната средина на подрачјето на општината. Грижата за подигање на 

квалитетот на животната и работна средина и предлагањето мерки и нивна 

реализација за заштита на животната средина, претставува основа на кој 

почива изработката на еколошкиот план. Подигањето на свеста на секој 

поединец, но истовремено и нагласување и посочување на обврските и 

надлежностите на сите институции од кои зависи квалитетот на средината во 

која живее и работи човекот, се еден од столбовите за остварување на 

основната цел за развој на одржлива заедница. 

-Рационално користење на просторот; 

-Изградбата на објектите за тешка и загадувачка индустрија ќе се темели на 

принципите за заштита на животната средина; 

-Отварање на нови работни места и вработување на локалното население. 

Стратегија за Локален  

развој на општина 

Неготино 

Визија на општина Неготино: 

Општина Неготино е социо-економски и културно развиена општина со 

современа инфраструктура, планско сеопфатно образование и развиен 

винарски туризам. 

Стратегија има цел среднорочно да ги даде генералните насоки по кои 

Општината треба да се движи кон остварување на својата визија. 

Стратегијата го опфаќа периодот од наредните пет години и нуди решенија 

за решавање и за надминување на најактуелните проблеми со кои се соочува 

Општината и нејзините граѓани, преку остварување на конкретни стратешки 

цели. 

Стратешки приоритети 

1. Решавање на проблемите во инфраструктурата; 

2. Социо-економски развој на општината; 

-Имплементацијат на планот ќе придонесе за намалување на процентот на 

невработеност, подобрување на економската клима, нови инвестиции во 

стопанството и отворање на нови работни места. 

-Изградбата на индустриски комплекс за тешка и загадувачка индустрија во 

подрачје каде се одгледуваат лозови насади и други земјоделски култури 

(доколку не се превземат соодветни мерки за управување со емисиите во 

медиумите од животната средина во оперативната фаза на комплексот) не е 

во корелација со планските определби на Општината за производство на 

квалитетни земјоделски производи.  Исто така пренамената на земјоделско 

земјиште со висока бонитетна класа во градежно земјиште не е во 

корелација со насоките за развој на земјоделието. 
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Планови и стратегии 

на локално ниво 

Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите Како целите и барањата на плановите/програмите и стратегиите се 

инкорпорирани во Измена и допопнување на УПВНМ или ќе бидат 

постигнати преку негова имплементација 

3. Образование и култура. 

I Стратешки приоритет-Решавање на проблемите во инфраструктурата 

Стратешка цел бр. 1-Решавање на проблемот со водоснабдувањето на 

општина Неготино до 2012 година, преку реконструкција на водоводната и 

канализационата мрежа на Општината. 

Стратешка цел бр. 2 -Изградба на нови патишта и обнова на постојните, со 

што општина Неготино до 2012 година ќе биде општина со подобрена 

сообраќајна и целосно решена комунална инфраструктура. 

Стратешка цел бр. 3-Изградба, санирање и одржување на канализационата 

мрежа во руралните средини. 

 

II Стратешки приоритет-Социо-економски развој на општина Неготино 

Стратешка цел бр. 1-Намалување на процентот на невработеност до 2012 

година, преку подобрената економска клима и партнерство, што ќе резултира 

со нови инвестиции во стопанството и со отворање на нови работни места, 

како и со развивањето на винарскиот туризам. 

Стратешка цел бр. 2-Промовирање и поддршка на планирано и 

организирано земјоделско производство, организиран откуп и производство 

на квалитетни производи по европски стандарди. 

Стратешка цел бр. 3-Развој на алтернативен туризам. 

 

III Стратешки приоритет -Образование и култура 

Стратешка цел бр.1-Подобрено планско сеопфатно образование во општина 

Неготино, преку стандардни наставни програми, добри услови за работа и 

дополнителна едукативна настава со децата на најмаргинализираните групи 

на граѓани. 

Стратешка цел бр. 2-Професионална ориентација во образованието и 

формирање центри за преквалификација и обука, можност за отворање на 
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Планови и стратегии 

на локално ниво 

Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите Како целите и барањата на плановите/програмите и стратегиите се 

инкорпорирани во Измена и допопнување на УПВНМ или ќе бидат 

постигнати преку негова имплементација 

винарски смер во средното образование и на Институт за винарство, како 

високошколска институција. 

Стратешка цел бр.3-Подобрување на условите за културен развој преку 

зајакнување на постојните капацитети и реставрација на културно-

историските споменици во општина Неготино. 

IV Стратешки приоритет -Вклучување на социјално исклучените лица во 

општествено-економскиот живот на општината 

Стратешка цел бр.1-Иницијатива и поддршка на правењето пристапност до 

сите институции и на патиштата за лицата со хендикеп. 

Стратешка цел бр.2-Поддржување на јавни установи, сервиси за социјална 

заштита и вонинституционални форми на социјална заштита. 

Стратешка цел бр.3- Активно вклучување на лицата со хендикеп во 

економскиот и социјалниот живот на општината. 

Програма за развој на 

Вардарскиот плански 

регион 

Програмата поаѓа од насоките за развој на регионот опишани во 

Националната стратегија, како и од развојните цели и приоритети на 

составните општини и има за цел да обезбеди: 

-намалување на диспаритетите во рамките на регионот, како и во однос на 

останатите плански региони, и подигнување на квалитетот на животот на сите 

граѓани; 

-зголемување на конкурентноста на Вардарскиот регион преку јакнење на 

иновациски капацитет, оптимално користење и валоризирање на природното 

богатство, човечкиот капитал и економските особености на планските 

региони; 

-зачувување и развивање на посебниот идентитет на Вардарскиот регион, 

како и негова афирмација и развој; 

-ревитализација на селата и развој на подрачјата со специфични развојни 

потреби и 

-поддршка на меѓуопштинската и прекуграничната соработка на единиците на 

-Имплементацијата на планот ќе придонесе за намалување на процентот на 

невработеност, подобрување на економската клима, нови инвестиции во 

стопанството и отворање на нови работни места. 

-Изградбата на индустриски комплекс за тешка и загадувачка индустрија во 

подрачје каде се одгледуваат лозови насади и други земјоделски култури 

(доколку не се превземат соодветни мерки за управување со емисиите во 

медиумите од животната средина во оперативната фаза на комплексот) не е 

во корелација со планските определби на Општината за производство на 

квалитетни земјоделски производи.  Исто така пренамената на земјоделско 

земјиште со висока бонитетна класа во градежно земјиште не е во 

корелација со насоките за развој на земјоделието. 

-Се планира гасификација на просторо што ќе даде голем допринос во 

намалување на емисиите во атмосферата. 
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Планови и стратегии 

на локално ниво 

Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите Како целите и барањата на плановите/програмите и стратегиите се 

инкорпорирани во Измена и допопнување на УПВНМ или ќе бидат 

постигнати преку негова имплементација 

локалната самоуправа во функција на поттикнување на рамномерен 

регионален развој. 

Инфраструктура 

-Решавање на проблемот со водоснабдувањето на општина Неготино до 

2012 година, преку реконструкција на водоводната и канализационата мрежа 

на Општината. 

-Изградба на нови патишта и обнова на постојните, со што општина Неготино 

до 2012 година ќе биде општина со подобрена сообраќајна и целосно решена 

комунална инфраструктура. 

-Изградба, санирање и одржување на канализационата мрежа во руралните 

средини. 

Социо-економски развој 

-Намалување на процентот на невработеност до 2012 година, преку 

подобрената економска клима и партнерство, што ќе резултира со нови 

инвестиции во стопанството и со отворање на нови работни места, како и со 

развивањето на винарскиот туризам. 

-Промовирање и поддршка на планирано и организирано земјоделско 

производство, организиран откуп и производство на квалитетни производи по 

европски стандарди. 

-Развој на алтернативен туризам. 

Образование и култура 

-Подобрено планско сеопфатно образование во општина Неготино, преку 

стандардни 

наставни програми, добри услови за работа и дополнителна едукативна 

настава со децата на најмаргинализираните групи на граѓани. 

-Професионална ориентација во образованието и формирање центри за 

преквалификација иобука, можност за отворање на винарски смер во 

средното образование и на Институт за 
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Планови и стратегии 

на локално ниво 

Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите Како целите и барањата на плановите/програмите и стратегиите се 

инкорпорирани во Измена и допопнување на УПВНМ или ќе бидат 

постигнати преку негова имплементација 

винарство, како високошколска институција. 

-Подобрување на условите за културен развој преку зајакнување на 

постојните капацитети и реконструкција на културно-историските споменици 

во општина Неготино. 

Социјална инклузија на ранливите групи. 

-Иницијатива и поддршка на правењето пристапност до сите институции и на 

патиштата за лицата со хендикеп. 

-Поддржување на јавни установи, сервиси за социјална заштита и 

вонинституционални форми на социјална заштита. 

-Активно вклучување на лицата со хендикеп во економскиот и социјалниот 

живот на општината. 

Насоки за развој на Вардарскиот плански регион од Стратегијата за 

регионален развој на Република Македонија 

Спроведување на гасоводниот систем до ТЕЦ Неготино за производство на 

електрична енергија. 

Акционен план за 

потенцијални локации 

за индустриски зони 

во општина Неготино 

 Акциониот план за потенцијални локации за индустриски зони во општина 

Неготино е основа за идниот развој на Oпштината, за привлекување на нови 

инвестиции, како домашни така и странски. 

Акцентот во планот е ставен на расположливите локации кои се погодни за 

инвестиции од  лесната индустрија, стоваришта, но и можноста за одредени 

инвестиции и во делот на тешката и металопреработувачката индустрија. 

ЛОКАЦИЈА 43 

Назив: 

Индустриски комплекс на просторот на КП 246, 247, 248, 249, 1021, 145/1, 

208, 206, 205, 204, 203, 202, 190,  187, 167, 168, 169,165, 170, 171, 172,164, 

159, 158, 173, 174, КО Дуброво, општина Неготино; 

Површина на локација:111,5 ha; 

Планирање на  локацијата: Планирана е изгредба на железарија за 

-Предметниот Извештај за стратегиска оцена на животната средина се 

изработува за овој урбанистички план. 
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Планови и стратегии 

на локално ниво 

Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите Како целите и барањата на плановите/програмите и стратегиите се 

инкорпорирани во Измена и допопнување на УПВНМ или ќе бидат 

постигнати преку негова имплементација 

производство на топло валан и ладно валан челик, преку фази на собирање, 

обработка и топење на челичен отпад, континуирано лиење на челик, 

добивање на топло валани лимови, преработка на топло валани во ладнo 

валани лимови, поцинкувани и пластифицирани лимови; 

Опкружување: Во близина има изградени други индустриски објекти; 

Статус со планска документација- Добиено Решение за услови за планирање 

на просторот и во тек е изработкa  на Нацрт- Урбанистички план вон 

населено место; 

Почетна цена за земјиште во сопственост на РМ:1Евро за m2; 

Оддалеченост на локација од главни транспортни центри: 

Главен автопат:М1:Скопје–Гевгелија; 

Железничка станица:Неготино-500 m;  

Меѓународни аеродроми:Скопје-100 km; 

Меѓународни пристаништа:Солун-260 km; 

Растојание до следните градови: Скопје-100 km; Охрид-180 km; Солун-200 

km; Белград-500 km; Тирана-280 km; Драч-300 km; Софија-350 km; Бургас-600 

km. 
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Национални планови, програми 

и стратегии 

Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите на национално ниво Како целите и барањата на плановите/програмитте 

и стратегиите се инкорпорирани во измена и 

дополнување на УПВНМ или ќе бидат постигнати 

преку негова имплементација 

Просторен План на РМ -Создавање услови за непречено вршење на основните човекови активности (функции), 

обезбедување висок степен на заштита на животната средина и запазување на 

принципите за одржлив развој; 

-Рамномерен и воедначен просторен развој на населените места; 

-Оптимална функционална екипираност усогласена со идните потреби на корисниците; 

-Остварување стабилен, ефикасен и динамичен стопански развој, со квалитативни 

структурни промени на вкупното стопанство и воспоставување на поусогласени односи 

во репродукцијата; 

-Зголемување на вработеноста, пред сé, врз економски критериуми и со поголемо 

потпирање на развојот врз знаењата и умешноста на работната сила; 

-Постојано подобрување на материјалните, културните, општествените и другите услови 

за живот и работа на работните луѓе и граѓаните, континуирано и сé поцелосно 

задоволување на потребите и јакнење на материјалната и социјалната сигурност на 

населението, како основна и трајна определба на општеството; 

-Oстварување на рационално користење, организирање и уредување на просторот во 

согласност со потребите од рационално разместување; 

-Mенување на односот кон природната средина со системска, материјална, образовна и 

друга поддршка на нејзиното зачувување, заштита и унапредување. 

-Рационално и планско користење на просторот; 

-Изградба на индустриски комплекс, согласно 

потребите на локално ниво; 

 -Уредувањето на просторот ќе се базира на примена 

на принципите и стандардите за заштита на животната 

средина; 

-Отварање нови работни места; 

-Зголемување на животниот стандард. 

 

Планска програма за изградба 

на 100 винарии на земјиште на 

Република Македонија I фаза 

Согласно Нацрт – записникот од Осумдесет и четвртата седница на Владата на 

Република Македонија, одржана на 07.07.2009 година, точка 14: информација за 

Проектот на Влада на Република Македонија, за изградба на 100 винарии на земјиште на 

Република Македонија и Програма за изменување и дополнување на приоритетната 

изработка на урбанистички планови за 2009 година („Сл.в. бр.141/09, точка 38: изработка 

на урбанистичко планска документација за изградба на винарии), потребно е да се 

утврдат и испланираат локалитети за истите.  

Во оваа фаза се утврдени 12 локалитети за изградба на винарии и за истите е 

предложена Планска програма. 

Планираните локации за изградба на винарии во I 

фаза не се наоѓаат во близина на предметниот 

плански опфат. Меѓутоа во Програмата се предвидува 

изградба на 100 винарии, од кои сигурно дел би се 

граделе во Неготино, при идното планирање на овие 

винарии треба да се земе во предвид поставеноста на 

овој индустриски комплекс. 
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Винарија 1 - Урбанистички план вон населено место за изградба на винарија, КП 1213-1 и 

1213-2, КО Демир Капија, Општина Демир Капија; 

Винарија 2 - Урбанистички план вон населено место за изградба на винарија на КП 1495, 

КО Демир Капија, Општина Демир Капија; 

Винарија 3 - Урбанистички план вон населено место за изградба на винарија на КП 

1751, КО Неготино, општина Неготино; 

Винарија 4 - Урбанистички план вон населено место за изградба на винарија на К.П. 

330, КО Црвени Брегови, Општина Неготино; 

Винарија 5 - Урбанистички план вон населено место за изградба на винарија на КП 3374, 

КО Мешеишта, Општина Дебарца; 

Винарија 6 - Урбанистички план вон населено место за изградба на винарија на КП 558-1 

КО Лисолај, Општина Битола; 

Винарија 7 - Урбанистички план вон населено место за изградба на винарија на дел од 

КП 5962/1, КО Кавадарци, Општина Кавадарци; 

Винарија 8 - Урбанистички план вон населено место за изградба на винарија на дел од 

КП 648, кај м.в. „Црвена Чука”, КО Курија, Општина Неготино; 

Винарија 9 - Урбанистички план вон населено место за изградба на винарија на дел 

од КП 680, м.в. Белуите, КО Курија Општина Неготино; 

Винарија 10 - Урбанистички план вон населено место за изградба на винарија на дел од 

КП 68-1, КО Паликура Општина Росоман; 

Винарија 11 - Урбанистички план вон населено место за изградба на винарија, КП 911, 

КО Ресава, Општина Кавадарци; 

Винарија 12 - Урбанистички план вон населено место за изградба на винарија, КП 926, 

КО Ресава, Општина Кавадарци. 

 

Нацрт Стратегија за лозарство и 

винарство 

Зајакнување на конкурентноста на македонскиот лозарски и винарски сектор и на 

интегрираните регионални пазари на Европската Унија и југоисточна Европа. 

Долгорочно, постоењето на мали и фрагментирани парцели на лозови насади, дури и со 

производство со среден интензитет, не овозможува поинтензивна модернизација и 

механизација при што доведува до резултат да бидеме помалку конкурентни на пазарот. 

Во последниве неколку години, неколку компании кои дејствуваат во други економски 

Изградбата на индустрискиот комплекс не е во 

корелација со Стратегијата за лозарство и винарство 

пред се заради фактот што на предметниот опфат и 

во непосредното опкружување се наоѓаат лозови 

насади, од кои дел се млади насади, и ова 

земјоделско земјиште ќе биде пренаменето во 
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сектори различни од земјоделството започнаа да инвестираат во лозовите насади и 

производството на вино. Како резултат на овие инвестиции, лозовите насади се 

значително обновени во некои од познатитте области, посебно на погодните почви во 

Тиквешкото и Гевгелиско-валандовското виногорје. Во овие области е зголемено и 

производството на грозје и во индивидуалниот сектор. 
Цели и приоритети на Стратегијата: 
Обновување на лозови насади  
1.2. Окрупнување и заштита на земјоделско земјиште;  
1.3. Модернизација и воведување на нови технологии во примарното производство и 
производството на вино;  
1.4. Зголемена кредитна политика. 

градежно земјиште.   

Национална Програма за 

земјоделство и рурален развој 

2007 - 2013 

Основните придобивки за Република Македонија од реализација на ИПАРД Програмата 

(2007-2013) се: 

- Подобрување на пазарната ефикасност и спроведување на стандардите на Европската 

Унија преку реструктуирање и надградба на земјоделско-прехрамбениот сектор до 

стандардите на ЕУ како и преку зголемување на конкурентноста на земјоделските и 

земјоделско прехрамбените производи со цел подготовка на земјоделскиот сектор за 

пристап кон ЕУ. 

-Развој на руралната економија преку диверзификација на економските активности во 

руралните средини со цел да му се овозможи на руралното население дополнителни 

извори на приход и отварање на нови можности за вработување во руралните области. 

Изградбата на индустрискиот комплекс не е во 

корелација со Стратегијата за земјоделие и рурален 

развој пред се заради фактот што на предметниот 

опфат и во непосредното опкружување се наоѓаат 

лозови насади, од кои дел се млади насади, и ова 

земјоделско земјиште ќе биде пренаменето во 

градежно земјиште.   

Водостопанска основа на РМ Водостопанската основа е сновен документ за дефинирање и управување со водниот 

поденцијал во РМ. Целите на водостопанската основа се да се согледаат идните потреби 

на вода за 2010 - 2025 година за населението и населбите, индустријата и рударството, 

земјоделството и шумарството, сообраќајот и другите стопански гранки во склад со 

потребите и развојните можности на Републиката, како и начинот на решавање на 

проблемите на користење на водата, заштита од нејзино штетно влијание и заштата на 

водите. 
 

-Правилно управување со отпадните води генерирани 

во рамките на планскиот опфат; 

-Зачувување на еколошките карактерстики на водите; 

-Намалување на полутанти во подземните води и 

заштита од идни загадувања; 

-Одржлива употреба на водата базирана на 

долгогодишна заштита за достапните водни ресурси; 

-Обезбедување на заштитен појас околу просторот 

предвиден за идната акумулација „Дуброво“, една од 

приоритетните активности од Просторниот План и 

Водостопанската основа која треба да се реализира 

до 2020 год.  
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Стратегија за води на 

Република Македонија (нацрт) 

Главната цел на управувањето со водите е постигнување наинтегриран и координиран 

режимот на водите на територијата на Република Македонија. Ова вклучува не само 

локација и изградба на системи за вода, но, исто така, квантитативна и квалитативна 

состојба на водата на начин кој најдобро одговара на одредена локација и одредено 

време.  Главните цели кои треба да се постигнат со интегрираното управување со водите 

во Република Македонија се:  

• да се обезбеди доволен квалитет на водата за пиење за јавноснабдување; 

• да се обезбедат потребни количини на вода со соодветен квалитет за разни 

комерцијални цели; 

• заштита на луѓето и материјалните добра од штетните ефекти на водата; 

• да се постигне и да се зачува добар статус на водата на површинските и подземните 

водни тела;   

• заштита на водата и екосистемите зависни од вода и  

• усогласување на мерките на управување со водите со корисниците на просторот од 

другите сектори. 

-Правилно управување со отпадните води генерирани 

во рамките на планскиот опфат; 

-Зачувување на еколошките карактерстики на водите; 

-Намалување на полутанти во подземните води и 

заштита од идни загадувања; 

-Третман на отпад; 

-Одржлива употреба на водата базирана на 

долгогодишна заштита за достапните водни ресурси; 

-Обезбедување на заштитен појас околу просторот 

предвиден за идната акумулација „Дуброво“, една од 

приоритетните активности од Просторниот План и 

Водостопанската основа која треба да се реализира 

до 2020 год. 

Стратегија за управување со 

отпад во Република Македонија  

За земја со ограничени природни енергетски ресурси, обновливите енергетски ресурси 

како што се: отпадното дрво, животинските нус-производи, арското ѓубриво, милта од 

отпадната вода и другите видови на биомаса, можат да станат сé поважни суровински 

материјали за производство на гасовити, течни и цврсти горива од отпадот. 

Затоа дел од целите се: 

-Зголемување на степенот на искористеност на енергетскиот потенцијал на отпадот; 

-Воведување на технологии за почисто производство и одржливо управување со 

природните ресурси и со отпадот; 

-Намалување на емисиите на стакленички гасови што ги создава отпадот, што ќе 

резултира во значителни добивки за населението и за општеството во целина.   

Воспоставување на мрежа на нови, подобрени или санирани инфраструктурни 

капацитети за управување со опасен отпад има висок приоритет со цел да обезбеди 

безбедно третирање/депонирање на опасниот отпад од индустријата, од здравствените 

институции и од сточарските фарми и кланиците, како и да се искористи дел од 

материјалната/енергетска вредност на фракциите на отпадот кога тоа е прифатливо од 

економска гледна точка.   

-Селектирање, рециклирање, реупотреба и финално 

одложување на депонија. 
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За одделни фракции на опасниот отпад, реална опција може да биде инсинерацијата 

и/или ко-инсинерацијата. 

Национален План за 

управување со отпад 

-Намалување на влијанието врз животната средина преку постапно  воспоставување на 

мрежата на капацитети за управување со отпад; 

-Изградба на депониски капацитети со помошни инфраструктурни капацитети за 

преработка на отпадот за материјал/енергија и за активности на финално депонирање, 

во целост според стандардите на ЕУ. 

-Селектирање, рециклирање, реупотреба и финално 

одложување на депонија. 

Стратегија за енергетска 

ефикасност  

-Развивање рамка за забрзано прифаќање на енергетски ефикасните практики на 

одржлив развој, преку имплементација на низа програми и иницијативи. 

 

-Примена на енергетски ефикасни технологии кои се 

прифатливи од економски аспект и во поглед на 

животната средина; 

-Рационално искористување на енергијата. 

Национален акционен план за 

енергетска ефикасност  

-Намалување на загубите при користење на енергија во домаќинствата и јавниот сектор. -Рационално искористување на енергијата. 

Национална стратегија  за 

економски развој на Република 

Македонија 

-Ги поставува основите на концептот на просторниот развој и нуди просторна 

операционализација преку Просторниот План на Република Македоонија.  

-Директна врска преку следење на постулатите за 

просторен развој со акцент на локалната и 

регионалната економија.  

Национална стратегија за 

одржлив развој 

-Фосилните  извори на енергија треба да се менуваат со зголемена употреба на гас и 

обновливи извори на енергија за производство на топлинска и електрична енергија; 

 -Треба да се користи механизмот за чист развој според протоколот од Кјото како 

дополнителна алатка за спроведување на проекти за намалени емисии на стакленички 

гасови и поттик на руралниот развој. 

-Доколку постои можност ќе се употребаат енергенси 

од обновливи извори на енергија; 

- Примена на НДТ технологии. 

 

Втор Национален План за 

климатски промени 

-Ублажување на климатските промени и процена на потенцијалот на Република 

Македонија за намалување на емисиите на стакленички гасови следејќи ги предвидените 

развојни патеки на националната економија. 

-Употреба на обновливи извори на енергија 

(препорака); 

-Примена на НДТ технологии за намалување на 

емисиите во воздух. 

Втор  Национален Еколошки 

Акционен План на РМ 

-Продолжување на процесот на приближување кон политиката на ЕУ во областа 

животната средина; 

-Водење интегрирана политика како единствен начин на правилно надминување на 

предизвиците, зацртување  на насоки за еколошки одржлив пристап; 

-Зголемување на степенот на исполнување на обврските од регионалните и глобалните 

-Воспоставување на одржлив развој; 

-Обезбедување на учество на јавноста во сите фази 

на планирање и одлучување. 
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договори и отворање на нови перспективи и вклучувања во меѓународните системи за 

заштита на животната средина. 

Национална стратегија за 

биолошка разновидност 

-Заштита на биолошката разновидност и нејзино одржливо користење заради 

благосостојба на луѓето, водејќи сметка за уникатните природни вредности и богатата 

традиција на Република Македонија. 

-За елиминирање на можните влијанија ќе се земат во 

предвид заштитата на карактеристичните видови и  

живеалишта. 

Стратегија за демографски 

развој на РМ 

-Подобрување на квалитетот на човечкиот капитал;  

-Намалување на разликите по разни основи и зголемување на социјалната кохезија; 

-Задржување на населението во своето место на раѓање и намалување на миграционите 

притисоци. 

-Отварање на нови работни места; 

-Намалување на миграцијата; 

-Намалување на социјалните разлики; 

-Зголемување на буџетот на локално и државно ниво. 

Стратегија за мониторинг на 

животната средина  

-Мониторирање и известување за состојбата на сите медиуми на животната средина. -Мониторинг на медиумите од животната средина и 

следење на состојбата на засегнатите медиуми. 

Стратегија за подигање на 

јавната свест во животната 

средина 

-Подигање на јавната свест за животната средина и подобрување на комуникацијата во 

животната средина 

-Обезбедена е информираност и инволвираност на 

јавноста при донесување на одлуки.  

Стратегија за управување со 

податоци за животната средина  

-Да обезбедува структури на податоци во која можат да се сместат податоци од повеќе 

регулаторни програми-сектори, како што е контролата на загадувањето на воздухот, 

контролата на загадувањето на водата, контролата на загадувањето на почвата, 

контролата на бучавата и управувањето со опасен отпад и може да обезбеди интегриран 

(меѓусекторски) пристап до податоци. Стратегијата за податоци за животната средина се 

осврнува и на човечкиот фактор односно на тоа како да се избегнат несогласувања меѓу 

вклучените страни и да се изгради соработка, а во исто време да ги мотивира 

корисниците на податоците. 

-Ќе се обезбедат податоци од мониторингот на 

животната средина, нивно средување и обезбедување 

достапност за јавноста. 

Стратегија и акционен план за 

имплементација на Архуската 

конвенција  

-Владината политика за оваа стратегија е да спроведе детална анализа на статусот на 

имплементација на оваа Конвенција,  да даде насоки и препораки за надминување на 

проблемите што се јавуваат во имплементацијата на Конвенцијата и да препорача 

акционен план за спроведување на предложените мерки и за следење на дадените 

насоки. 

-Учество на јавноста во процесот на одлучување и 

донесување на одлуки. 

Националeн здравствено-

еколошки акционен план  

-Ефикасна превенција и контрола на здравјето и стабилен развој на животната средина. -Подобрување на квалитетот на живот и зачувување 

на животната средина. 
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Меѓународна политика Цели или барања Како целите и барањата на 

плановите/програмите и стратегиите се 

инкорпорирани во  измена и дополнување на 

УПВНМ или ќе бидат постигнати преку негова 

имплементација 

Рамковна Директива за вода 

(2000/60 /EC) 

 

-Подобрување на квалитетот на домашните површински води, транзиторните, крајбрежните и 

подземните води.   

 

-Правилно управување со отпадните води 

генерирани во рамките на планскиот опфат; 

-Зачувување на еколошките карактерстики на 

водите; 

-Намалување на полутанти во подземните води и 

заштита од идни загадувања; 

-Третман на отпад; 

-Одржлива употреба на водата базирана на 

долгогодишна заштита за достапните водни 

ресурси; 

-Обезбедување на заштитен појас околу 

просторот предвиден за идната акумулација 

„Дуброво“. 

Рамковна директива за 

квалитет на амбиентен воздух 

(96/62/EC)  

 

-Да постави и обезбеди усогласеност со поставените гранични вредности за различни 

атмосферски загадувања на амбиентниот воздух.   

-Употреба на обновливи извори на енергија; 

-Гасификација на опфатот; 

-Примена на НДТ технологии и третман на 

емисиите со цел намалување на концентрациите 

на полутантите во воздух, согласно утврдените 

законски поставени гранични вредности за 

квалитет на испуст. 

Рамковна директива за отпад 

(2006/12/EC) 

 

-Да постави интегрирана и адекватна мрежа за постројки за отпад преку подготовка на планови 

за управување со отпад, поставувајќи ги можностите и капацитетите за управување со нив 

притоа користејќи ги овие постројки. Најдобар начин  за одложување или третман е најблиската 

-Правилно управување со отпадот. 
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локација до местото каде се генерира отпад. 

Рамкова директива за бучава 

(2002/49/ЕС) 

Да обезбеди основа за подготвување и за спроведување на постечката група на мерки кои се 

однесуваат на бучавата што се емитува од поголемите извори, особено патните и железничките 

превозни средства и инфраструктура, авионите, опрема која се користи на отворен простор и во 

индустријата, мобилна машинерија и за подготвување на дополнителни мерки за краткорочен 

среднорочен и долгорочен период. 

-Примена на мерки за редуцирање на бучавата.  

Директива за оценка на 

влијанието врз животната 

средина (85/337/EEC) 

-Собирање, проценка и земање во предвид информации за влијанијата врз животната средина 

при донесување одлука дали проектот  треба да се  спроведе или не.  

-Изработка на ОВЖС при изградба на 

поединечните инфраструктурни објекти. 

Директива за стратегиска 

оценка на животна средина 

(2001/42/EC) 

 

-Систематски процес во кој се земаат во предвид одредени превентивни мерки кои 

овозможуваат заштита на животната средина од сите можни аспекти, во процесот на 

планирање или донесување на одлуки на ниво на ''стратегиски акции'' или политики, планови и 

програми.  

-Спроведување на процедура за стратегиска 

оцена на животната средина.  

Директива за енергетски 

перформанси во градењето, 

Јануари 2003 

-Подобрување на енергетската ефикасност и перформансите во градењето при што ќе има 

помали енергетски загуби. 

-Ќе се применат мерки за енергетска ефикасност. 

ЕУ Шестиот Акционен План за 

животна средина  

-Подобрување на условите кои се однесуваат на: 

- климатски промени; 

- природа и биодиверзитет; 

- животна средина, здравје и квалитет на живот; 

- природни богатства и отпад. 

-Примена на мерките за заштита на медиумите 

од животната средина од имплементација на 

планот. 

Директивата на Советот 

96/61/EC од 24.09.1996 година 

за интегрирана контрола и 

превенција од загадување 

-Посебен акцент е дадено на загадувањето од инсталациите. Контролата на загадувањето од 

инсталациите е преку издавање на дозволи, во кои се дадени условите под кои истите можат да 

работат ефикасно, контролирано и со намалено оптеретување врз животната средина. 

Инсталациите ќе работат согласно барањата 

дадени во ИСКЗ дозволата. 
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Додаток 3 

 
 

Евалуација на влијанијата од имплементација на планскиот 
документ 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

Население  

 Конструктивна фаза 

 Изградба на 

индустриски 

комплекс  

-Можности за нови 

вработувања,ангажира

ње на локалното 

население. 

-Уништување на 

лозовите насади и 

другите земјоделски 

култури присутни на 

локацијата. 

+ 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 √ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

-Позитивните 

влијанија од 

изградбата на 

објектите ќе 

произлезат од 

можноста за 

вработување и 

ангажирање на 

локалното 

население.   

-Со зафаќање 

на плодното 

земјоделско 

земјиште за 

изградба на 

индустриски 

комплекс за 

тешка и 

                                                 
15 (+) Позитивни, (-) Можни негативни,  N-Неутрални 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

загадувачка 

индустрија ќе 

дојде до 

уништување на 

лозовите 

насади и 

другите 

земјоделски 

култури 

присутни на 

локацијата. 

Оперативна фаза 

 Изграден  

индустриски 

комплекс 

-Зголемување на 

употребната вредност 

на земјиштето, 

можност за легални 

градби, отварање 

можности за нови 

вработувања; 

-привлекување на 

инвеститори и 

инвестиции и 

создавање подобра 

бизнис клима. 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Позитивните 

влијанија од 

изградбата 

индустрискиот 

комплекс ќе 

произлезат од 

фактот што ќе 

се отворат 

можности за 

нови 

вработувања и 

ангажирања на 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Можни влијанија врз 

околното земјоделско 

земјиште. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

локалното 

население, 

услови за 

хумано и 

урбано 

користење на 

просторот, како 

и можност за 

привлекување 

на инвеститори 

и инвестиции, 

ќе се создаде 

подобра бизнис 

клима, 

зголемување 

на животниот 

стандард и 

можност за 

намалување на  

миграцијата. 

-Доколку 

неправилно се 

управува со 

емисиите од 

животната 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средина 

работата на 

комплексот 

може да влијае 

врз квалитетот 

на 

земјоделските 

култури околу 

планскиот 

опфат и да 

предизвика 

загуби во 

приносите што 

не е во 

согласност со 

определбите на 

општина 

Неготино и на 

РМ за развој на 

лозарството и 

винарството. 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

Здравје на 

население 

 

Конструктивна фаза 

 

 

 

Изградба на 

индустриски 

комплекс 

-емисии во 

атмосферата; 

-отпадни води; 

-генериран отпад; 

-зголемена бучава. 

Влијанија врз здравјето 

на населението од 

најблиското 

опкружување. 

_  √ √   √  -Во 

конструктивнат

а фаза се 

очекуваат 

влијанија од 

зголемена 

бучава, 

издувни гасови 

од возилата, 

прашина, 

вибрации, 

отпад, отпадни 

води и др.  

Оперативна фаза 

 Изграден  

индустриски 

комплекс  

-емисии во 

атмосферата; 

-отпадни води; 

-Влијанија врз 

здравјето на 

населението. 

 

_ 

 

 

√ 

  

√ 

   

√ 

 

√ 

-Во фазата на 

комплетно 

реализирани 

плански 

содржини 

(изграден 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

-генериран отпад; 

-зголемена бучава. 

индустриски 

комплекс) може 

да се очекуваат 

емисии во 

водата, емисии 

во воздухот од 

производните 

процеси и 

употребата на  

енергенси, 

фугитивни 

емисии, емисии 

во воздухот од 

транспортот за 

дотур на 

суровини и 

испорака на 

производите, 

како и зголемен 

интензитет на 

бучава од 

производните 

активности и 

транспортни 

средства. 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

Доколку 

неправилно се 

управува со 

овие извори на 

емисии истите 

може негативно 

да влијаат врз 

здравјето на 

населението на 

директен и 

индиректен 

начин. 

Воздух и 

климатски 

промени 

 

 Конструктивна фаза 

 Изградба на 

индустриски 

комплекс 

-Емисии на прашина 

и стакленички 

гасови во 

атмосферата од 

Влијанија врз 

квалитетот на 

воздухот, здравјето на 

населението во 

најблиското 

опкружување, влијанија 

врз квалитетот на 

_  √ √   √  -Во 

конструктивнат

а фаза 

емисиите во 

воздух ќе 

потекнуваат од 

изведба на 

градежните 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

изведба на 

градежните 

активности и 

зголемената 

фреквенција на 

градежната 

механизација. 

почвата и сл. активности кои 

ќе бидат 

проследени со 

фугитивни 

емисии на 

прашина, 

издувни гасови 

од 

механизацијата 

и сл.   

Оперативна фаза 

 Изграден  

индустриски 

комплекс 

Во фазата на 

комплетно 

реализирани 

плански содржини 

може да се 

очекуваат емисии во 

воздухот од 

производните 

процеси, од 

Влијанија врз 

квалитетот на 

воздухот, здравјето на 

населението влијанија 

врз квалитетот на 

почвата и сл. 

_ √  √   √ √ -Во фазата на 

комплетно 

реализирани 

плански 

содржини може 

да се очекуваат 

емисии во 

воздухот од 

производните 

процеси, од 

употребата на 

енергенси, 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

употребата на 

енергенси, 

фугитивни емисии, 

емисии во воздухот 

од транспортот за 

дотур на суровини и 

испорака на 

производите. 

 

фугитивни 

емисии, емисии 

во воздухот од 

транспортот за 

дотур на 

суровини и 

испорака на 

производите. 

Дел од овие 

извори на 

емисии се 

стакленички 

гасови, но се 

очекува истите 

да бидат со 

минимални 

концентрации и 

да имаат 

незначителен 

придонес во 

националните 

годишни 

емисии.  

Во рамките на 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

планскиот 

опфат веќе 

постојат 

индустриски 

капацитети па 

новоизграденит

е објекти ќе 

имаат 

дополнителен 

удел во 

постојните 

состојби на 

квалитетот на 

воздухот. 

Вода  

 Конструктивна фаза 

 Изградба на 

индустриски 

комплекс 

-Изведбата на 

земјените работи, 

несакани 

истекувања на 

Влијанија врз 

квалитетот на 

површинските  и 

подземните води, 

промена на квалитетот 

на почвата. 

_ √ √ √   √  -Неправилната 

изведба на 

земјените 

работи и 

несаканите 

излевања може 

да го нарушат 

квалитетот на 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

масла, масти и 

горива од 

транспортните  

средства и 

градежната 

механизација, 

генерираниот отпад 

и отпадни води 

може да да нарушат 

квалитетот на 

водите. 

подземните 

води и почвата. 

 Оперативна фаза 

 Изграден  

индустриски 

комплекс 

 -санитарни, 

технолошки и 

атмосферски 

отпадни води; 

-генериран отпад. 

Влијанија врз 

квалитетот на 

површинските и 

подземните води, 

промена на квалитетот 

на почвата. 

 

_ 

 

 

 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 

 

 

  √ √ -Несоодветно 

управување со 

отпадните 

води, може да 

резултира со 

негативни 

влијанија врз 

квалитативните 

и 

квантитативнит

е 

карактеристики 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

на водите. 

Исто така  

неправилното 

управување со 

отпад, 

хемикалии, 

масла, масти, 

горива и сл. 

може да 

предизвика 

нарушување на 

квалитетот на 

површинските и 

подземните 

води, а исто 

така да го 

загрозат 

квалитетот на 

околното 

земјоделско 

земјиште. 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

Почва  

Конструктивна фаза 

 Изградба на 

индустриски 

комплекс 

-Изведбата на 

земјените работи, 

несакани 

истекувања на 

масла, масти и 

горива од 

транспортните  

средства и 

градежната 

механизација, 

генерираниот отпад 

и отпадни води 

може да да нарушат 

квалитетот на 

почвата. 

Збивање на почвата, 

можност од појава на 

ерозија, нарушен 

квалитет на почвата, 

нарушување на 

квалитетот на 

подземните води. 

_ √ √ √   √ 

 

 -Влијанијата 

врз почвата 

може да 

настанат во 

случај на 

евентуално 

истекување на 

масла и масти, 

горива, како и 

при движењето 

на возилата и 

тешката 

механизација 

која може да 

предизвика 

нарушување на 

природниот 

квалитет.  

Оперативна фаза 

 Изграден  

индустриски 

Влијанија врз 

квалитетот на почвата, 

_ 

 

 √ √   √ √ -Во 

оперативната 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

комплекс 

-санитарни, 

технолошки и 

атмосферски 

отпадни води; 

-генериран отпад. 

 

подземните води. фаза, фаза на 

користење на 

просторот, 

доколку не се 

превземат 

соодветни 

мерки може да 

очекуваат 

влијанија врз 

квалитетот на 

почвата како 

резултат на 

управување со 

отпадните 

води, воздухот, 

несакани 

истекувања и  

управување со 

генерираниот 

отпад. 

Флора, фауна, живеалишта 

Конструктивна фаза и оперативна фаза 

 Изградба на 

индустриски 

Влијанија врз флората 

и фауната присутна на 

- √ √ √   √ √ Во 

конструктивнат
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

комплекс 

Активностите 

поврзани со 

изградбата на 

комплексот и 

оперативната фаза  

може да 

предизвикаат 

влијанија  врз 

флората и фауната 

присутна на 

локацијата. 

локацијата  а и 

оперативната 

фаза на 

индустрискиот 

комплекс се 

очекуваат 

влијанија врз 

биолошката 

разновидност 

како резултат 

на човековото 

присуство, 

зголеменото 

ниво на бучава, 

изведбата на 

градежните 

работи на 

локацијата,  

подготовка на 

локацијата која 

вклучува 

отстранување 

на лозовите 

насади и др. 

Сите наведени 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

активности ќе 

предизвикаат 

вознемирување 

на 

животинскиот 

свет, особено 

на локалните 

видови птици, 

загуба на 

видови, 

деградација на 

живеалишта, 

раселување, и 

сл. 

Предел  

Конструктивна фаза 

 Изградба на 

индустриски 

комплекс 

-присутна 

механизација, 

транспортни 

средства и градежна 

Нарушување на 

пејзажните и 

визуелните 

карактеристики на 

пределот. 

_  √ √   √  -Во 

конструктивнат

а фаза ќе 

настане 

промена на 

пејсажот, како 

резултат на 

присутната 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

оператива, вишок на 

земја.  

механизација, 

генериран 

отпад, и сл. 

Оперативна фаза 

 Изграден  

индустриски 

комплекс со 

заштитно 

зеленило.  

Променети пејзажните 

вредности. 

_ √  √   √ √ Реализацијата 

на планираните 

функции во 

планскиот 

опфат ќе имаат 

влијание врз 

промена на 

пределските 

карактеристики, 

затоа што се 

работи за 

плански опфат 

на релативно 

голема 

површина, чија 

главна намена 

е одгледување 

на земјоделски 

култури. 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

Материјалн

и добра 

           

Конструктивна фаза 

 Изградба на 

индустриски 

комплекс 

-постоечки патишта, 

водоводна, 

електродистрибутив

на и телефонска 

мрежа.  

Можни колизии _  √ √   √  Во планскиот 

опфат и во 

непосредна 

близина на 

предметното 

подрачје има 

постоечки 

инфраструктур

ни мрежи и 

објекти. 

Доколку при 

изградбата не 

се земе во 

предвид 

постојното 

материјално 

богатство 

постои можност 

од хаварија. 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

Оперативна фаза 

 Изграден  

индустриски 

комплекс поврзан со 

веќе постоечките 

инфраструктурни 

мрежи. 

Можни оптеретувања _ √ √    √ √ Приклучувањет

о на новите 

објекти на веќе 

постоечките 

инфраструктур

ни мрежи може 

да предизвика 

нивно 

оптеретурање 

кое може да 

резултира со 

дефект или 

хаварии.  

Културно наследство 

Конструктивна фаза 

 Изградба на 

индустриски 

комплекс 

Изведба на земјени 

работи и изградба 

на планските 

содржини 

Несоодветниот пристап 

од страна на 

изведувачите на 

планските содржини, 

доколку се наиде на 

остатоци кои се од 

голема важност 

_ √  √ √  √ √ Планираната 

локација за 

изградба на 

комплексот 

лежи во 

непосредна 

близина на 
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Предмет Извор (активност) Можни влијанија врз 

рецепторите доколку 

не се превземат 

мерки за намалување 

Типови 

влијаниј

а 15 

Времетраењ

е 

Ниво Управување на 

ниво на: 

Коментар за 

важноста на 

влијанијата 

    

Д
о
л
го
р
о
ч
н
и

 

К
р
атко

р
о
ч
н
и

 

Локални/регионал

ни 

Националн

и 

Глобалн

о  

Проек

т 

Стратегиск

и 

 

зачувување на 

културното наследство 

може да има негативно 

влијание.  

археолошкиот 

локалитет 

„Платуња“ кај с. 

Дуброво, 

идентификуван 

како населба 

од доцна 

антика. 

Оперативна фаза 

Не е применливо 
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Додаток 4 

 
 

Евалуација на влијанијата и предлог мерки за надминување 
или намалување  
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Позитивни влијанија со 
голем интензитет и 
времетраење 

 

Позитивни влијанија со 
ограничен интензитет и 
времетраење 

 

Можни позитивни 
влијанија-со неодредено 
значење 

 

Неутрални или нема 
влијанија                                 = 

Можни негативни 
влијанија со неодредено 
значење 

 

Негативни влијанија со 
ограничен интензитет и 
времетраење 

 

Негативни влијанија со 
голем интензитет и 
времетраење 

 

Неодредени и 
непредвидливи влијанија 

      ? 
Не е применливо        N/A 
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16 Секундарни или индеректни влијанија се оние,  кои не се директен резултат од Планот или Програмата и се разликуваат од директните влијанија. Примери за вакви влијанија можат 
да бидат: можните влијанија од Планот би ги нарушиле идните планови за развој или заштита на одредено подрачје, кое е блиску до подрачјето од интерес на Планот или Програмата. 
 
17 Кумулативни се оние влијанија, кои произлегуваат онаму каде одредени поединечни развојни активности немаат значајни влијанија, но заедно би имале значајни влијанија или онаму 
каде неколку индивидуални влијанија од Планот (на пр. бучава, прашина или визуелен ефект) имаат комбиниран ефект. 
 
18 Синергистички влијанија се оние каде интеракцијата од поедините активности, продуцираат поголем ефект отколку збирот на поединечните влијанија. Синергичните ефекти обично се 
случуваат кога природните живеалишта, ресурсите или човековите населби се во близина на планираните активности. 
 

Предмет 

 

Можни влијанија 

(доколку не се превземат 

мерки за намалување 

или избегнување) 

Интензитет на 

влијанијата  

Веројатност Ревирзибилност Секундарни/и

ндиндиректни 

влијанија16  

Кумулативн

и 

влијанија17 

Синергистич

ки 

влијанија18  

Мерки за намалување или 

избегнување на влијанијата  

Население  Позитивните влијанија од 

изградбата индустрискиот 

комплекс ќе произлезат од 

фактот што ќе се отворат 

можности за нови 

вработувања и 

ангажирања на локалното 

население, услови за 

хумано и урбано 

користење на просторот, 

како и можност за 

привлекување на 

инвеститори и инвестиции, 

ќе се создаде подобра 

бизнис клима, 

зголемување на животниот 

стандард и можност за 

намалување на  

миграцијата. 

Можните негативни 

влијанија врз населението 

од изградбат 

 

 

 

Позитивни 

влијанија со 

голем 

интензитет и 

времетраење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голема 

веројатност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не се предвидени 
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индустрискиот комплекс 

првенствено се однесуваат 

на губење на земјоделско 

земјиште и лозарските 

насади. 

Со зафаќање на плодното 

земјоделско земјиште за 

изградба на индустриски 

комплекс за тешка и 

загадувачка индустрија ќе 

дојде до уништување на 

лозовите насади и другите 

земјоделски култури 

присутни на локацијата. 

Исто така доколку не се 

имплементираат мерките 

за управување со 

емисиите во медиумите од 

животната средина 

работата на комплексот 

може да влијае врз 

квалитетот на 

земјоделските култури 

околу планскиот опфат и 

да предизвика загуби во 

приносите, што не е во 

согласност со определбите 

на општина Неготино и на 

РМ за развој на 

лозарството и 

винарството.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можни 

негативни 

влијанија со 

неодредено 

значење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постои 

веројатност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повратни/Неповрат

ни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Со цел да се избегнат 

евентуалните проблеми кои 

може да настанат во иднина, 

односно индустрискиот 

комплекс да влијае врз 

продуктивноста на 

земјоделското земјиште, 

приностот и квалитетот на 

земјоделските производи, 

евентуално здравјето на 

населението Ивеститорот на 

планот треба да примени 

компезациони мерки.   
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Здравје на 

населението  

Во фазата на комплетно 

реализирани плански 

содржини (изграден 

индустриски комплекс) 

може да се очекуваат 

емисии во водата, емисии 

во воздухот од 

производните процеси и 

употребата на енергенси, 

фугитивни емисии, емисии 

во воздухот од 

транспортот за дотур на 

суровини и испорака на 

производите, како и 

зголемен интензитет на 

бучава од производните 

активности и транспортни 

средства.  

Доколку индустрискиот 

капацитет не работи 

согласно препораките кои 

ќе бидат дадени во сите 

документи поврзани со 

заштита на животната 

средина и здравјето на 

луѓето, истиот ќе 

предизвика негативни 

влијанија врз здравјето на 

населението во 

поширокотo опкружување.  

Особено треба да се земе 

во предвид фактот дека 

водата од реката Вардар 

која ќе биде реципиент на 

 

 

 

Можни 

негативни 

влијанија со 

неодредено 

значење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постои 

веројатност 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повратни/Неповрат

ни  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Имплементација на планските 

содржини; 

-Примената на сите предложени 

мерки, дадени во сите фази на 

планирање и изведба на 

објектите, примена на најдобри 

современи решенија при 

имплементирање на планските 

содржини ќе овозможи 

елиминирање на евентуалните 

негативни влијанија врз 

животната средина, кои може 

да се рефлектираат на 

директен или индиректен начин 

врз здравјето на луѓето. 

-Се препорачува особено 

внимание да се посвети на 

управувањето со отпадните 

води, емисиите во воздух, 

отпадот, и бучавата. 

-Се препорачува уште во 

фазата на градба на објектите 

да се применат сите неопходни 

мерки за намалување на 

бучавата, како што се избор на 

соодветни изолациони 

материјали, врати, прозори и 

сл. 
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отпадните води од 

комплексот се користи за 

наводнување на 

земјоделски површини. 

Исто така во непосредна 

близина на опфатот се 

наоѓаат и земјоделски 

површини со лозови 

насади и други 

земјоделски култури врз 

чиј квалитет ќе влијае 

квалитетот на воздухот и 

квалитетот на водата. 

 

 

Воздух и 

климатски 

промени 

 

-Од имлементацијата на 

планот, може да се 

очекуваат негативни 

влијанија врз квалитетот 

на воздухот, доколку не се 

превземат соодветни 

мерки за намалување на 

истите, бидејќи станува 

збор за поставување на 

класа на намена на 

земјиштето Г1–тешка и 

загадувачка индустрија и 

Г2-лесна и незагадувачка 

индустрија на релативно 

голема површина. 

Во рамките на планскиот 

опфат веќе постојат 

индустриски капацитети па 

новоизградените објекти ќе 

 

 

 

Можни 

негативни 

влијанија со 

неодредено 

значење 

 

 

 

Постои 

веројатност 

 

Повратни 

 

/   Се препорачува: 

-Елиминирање или редуцирање 

на употребата на фосилни 

горива како енергенс; 

-Употреба на енергенси 

добиени од обновливи извори 

на енергија; 

-Гасификација на опфатот, 

природниот гас генерира 

значително помали емисии во 

воздухот во споредба со 

употребата на мазут; 

-Примена на современи 

технолошки решенија и 

најдобри достапни техники 

(НДТ) при планирање, изградба 

и воведување на технолошките 

линии во производните 

процеси; 
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имаат дополнителен удел 

во постојните состојби на 

квалитетот на воздухот. 

 

-Третман на емисиите во воздух 

и контрола на емитерите;  

-Примена на мерки за 

енергетска ефикасност; 

-Инсталациите да работат, 

согласно добиените 

интегрирани еколошки дозволи 

или решенија од изготвените 

елаборати за заштита на 

животната средина; 

-Подигање и оформување на 

заштитни зелени појаси. 

 

Вода  -Идентификувани извори 

на емисии на отпадни води 

од имплементација на 

Планот, односно изграден 

индустриски комплекс се 

санитарните, 

технолошките и 

атмосферските отпадни 

води. Несоодветно 

управување со отпадните 

води, може да резултира 

со негативни влијанија врз 

квалитативните и 

квантитативните 

карактеристики на водите. 

Исто така  неправилното 

управување со отпад, 

хемикалии, масла, масти, 

горива и сл. може да 

предизвика нарушување 

 

 

Можни 

негативни 

влијанија со 

неодредено 

значење 

 

 

Постои 

веројатност 

 

Повратни/Неповрат

ни 

 

      Се препорачува:  

-Изградба на сепаратен систем 

за атмосферски, комунални и 

индустриски отпадни води; 

-Изградба на пречистителна 

станица на ниво на парцела или 

комплекс за третман на 

отпадните води, санитарни и 

технолошки, генерирани во 

рамките на планскиот опфат 

пред финално испуштање во 

реципиент до квалитет 

препорачан во упатствата за 

НДТ;  

-Испуштените води во 

реципиентот, Вардар или 

Дабничка река по својот 

квалитет треба да одговараат 

на втора категорија, согласно 
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на квалитетот на 

површинските и 

подземните води, а исто 

така да го загрозат 

квалитетот на околното 

земјоделско земјиште. 

Се очекува дека овие 

претпоставени влијанија ќе 

бидат намалени или 

избегнати, бидејќи во 

планската документација 

се пропишува изградба на 

сепаратна канализациона 

мрежа и пречистителна 

станица (една или повеќе) 

во која ќе се третираат 

отпадните води, а 

пречистената вода ќе се 

испушта во реката Вардар. 

Интензитетот на 

влијанијата ќе зависи од 

начинот на третман, 

односно од квалитетот на 

пречистената вода, која ќе 

се испушта во 

реципиентот. 

 

препораките добиени од 

Секторот за води при 

Министерството за животна 

средина и просторно 

планирање; 

-Третман на атмосферските 

отпадни води во таложник и 

маслофаќач пред финално 

испуштање во реципиентот и 

доколку постои економска 

оправданост или истите може 

да се доведат до квалитет кој 

задоволува одредени 

стандарди повторно да се 

употребуваат;  

-Доколку се оцени дека ваков 

третман на атмосферските води 

не е доволен за финално 

испуштање во реципиент, се 

препорачува истите 

дополнително да се третираат; 

-Соодветно управување со 

отпадот генериран од 

технолошките процеси и нема 

употребна вредност, особено со 

опасниот отпад, како и 

комуналниот отпад, односно 

селектирање и предавање на 

овластени служби согласно 

законските обврски; 

-Правилно чување и 

складирање на суровини и 

помошни материјали, масла, 
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масти и др.; 

-Превземање и 

имплементирање на сите 

неопходни мерки од евентуални 

технолошки ризици, несреќи и 

хаварии. 

Почва -Идендификуваните 

потенцијални извори на 

емисии во воздухот, 

водата, генерирањето на 

отпад, може да 

предизвикаат негативни 

влијанија врз квалитетот 

на почвата, доколку не се 

применат најдобрите 

достапни практики за 

работа на комплексот. 

Исто така неправилно 

ракување и складирање на 

суровини, помошни 

материјали, масла и масти, 

горива и сл може да 

предизвика негативни 

влијанија врз квалитетот 

на почвата.  

 

 

 

 

Можни 

негативни 

влијанија со 

неодредено 

значење 

 

Постои 

веројатност 

 

Повратни/Неповрат

ни 

 

      -Намалувањето на влијанијата 

врз почвата зависат од 

имплементацијата на 

директните мерки и препораки 

дадени во планската 

документација, бидејќи 

квалитетот на почвата зависи 

од правилното управување со 

вода, воздух и отпад.  

-Доколку се применат 

соодветни  мерки за правилно 

управување со отпадните води, 

воздух и отпад ќе се спречат 

негативни влијанија врз 

почвата, а индиректно и на 

подземните води од 

евентуалната инфилтрација на 

отпадните води или промиениот 

отпад. 
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Биодиверзит

ет 

Во конструктивната и 

оперативната фаза на 

индустрискиот комплекс се 

очекуваат влијанија врз 

биолошката разновидност 

како резултат на 

човековото присуство, 

зголеменото ниво на 

бучава, изведбата на 

градежните работи на 

локацијата,  подготовка на 

локацијата која вклучува 

отстранување на лозовите 

насади и др. Сите 

наведени активности ќе 

предизвикаат 

вознемирување на 

животинскиот свет, 

особено на локалните 

видови птици, загуба на 

видови, деградација на 

живеалишта, раселување, 

и сл. 

 

 

 

Можни 

негативни 

влијанија со 

неодредено 

значење 

 

Голема 

веројатност 

Повратни/Неповрат

ни 

 

    За намалување на влијанијата 

врз биолошката разновидност 

од работата на индустрискиот 

комплекс се препорачува 

примена на препорачаните 

најдобри достапни техники 

(НДТ) за намалување на 

емисиите во вода, воздух, 

ракување и складирање на 

материјали, отпад и сл.  

За заштита на Корешница 

идентификувана како предлог 

подрачје значајно за 

зачувување и управување со 

одредени видови во рамките и 

активностите за развој на 

репрезентативната мрежа за 

заштитени подрачја во РМ се 

препорачува за заштита на 

биолошката разновидност да се 

обезбеди поволна состојба на 

зачуваност на дивите видови и 

нивни живеалишта. Од таа 

причина при изградбата на 

јавните патишта, улици или 

градби, потребно е да се 

обезбедат зелени премини на 

дивите животни, особено во 

делот на природата, каде се 

нивните миграторни патишта. 

При изградба на електрични 

објекти и водови, особено треба 

да се обезбеди заштита на 

птиците и лилјаците.  
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Се препорачува разгледување 

на подетални мерки во 

постапката на оцена на 

влијанијата од секој поединечен 

проект, како и од секоја 

поединечна инфраструктурна 

активност, планирани во 

комплексот.  

 

Предел 

 

-Реализацијата на 

планираните функции во 

планскиот опфат ќе имаат 

влијание врз промена на 

пределските 

карактеристики, затоа што 

се работи за плански 

опфат на релативно 

голема површина.   

 

 

 

 

Можни 

негативни 

влијанија со 

неодредено 

значење 

 

 

Постои 

веројатност 

 

Повратни/Неповрат

ни 

 

/ / / -Предвидените активности во 

планската документација 

вклучуваат обезбедување 

зеленило во поглед на 

комплексната заштита на 

просторот, што е од витален 

интерес за заштита, 

унапредување и адекватно 

користење на природните 

предели, амбиентите и 

пејзажите во просторот. 

-Сите овие активности ќе бидат 

во насока на зачувување и 

збогатување на амбиентните и 

естетските потенцијали на 

просторот. 

Материјални 

добра 

-Приклучувањето на 

новите објекти на 

веќепостоечките 

инфраструктурни мрежи и 

објекти може да 

предизвика нивно 

оптеретурање кое може да 

резултира со дефект или 

 

? 

Неодредени и 

непредвидливи 

влијанија 

Постои 

веројатност 

 

Повратни/Неповрат

ни 

 

/ / / -За избегнување на влијанијата 

врз идентификуваните 

материјални добра, кои се 

наоѓаат во рамките на 

предметната локација или во 

непосредното опкружување  се 

препорачува примена на 

законските прописи за 
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хаварии.  

 

поставување на заштитни зони 

на инфраструктурни објекти. 

Исто така се препорачува 

имплементација на сите 

предложени мерки и решенија 

дадени во планската 

документација за изградба на 

објектите, како и примена на 

сите мерки кои ќе потекнуваат 

од поединечните студии и 

елаборати, со што ќе се 

овозможи елиминирање на 

евентуалните несреќи и 

хаварии кои може да имаат 

негативни влијанија врз 

материјалните добра и 

животната средина. 

 

-При планирање  на опфатот да 

се почитува заштитна зона на 

патот, согласно Законот за 

јавни патишта („Сл.весник. на 

РМ“ бр. 84/08, 52/09, 114/09, 

124/10 и 23/11). 

 

Културно 

наследство 

-Планираната локација за 

изградба на комплексот 

лежи во непосредна 

близина на археолошкиот 

локалитет „Платуња“ кај с. 

Дуброво, идентификуван 

како населба од доцна 

антика.  

? 

Неодредени и 

непредвидливи 

влијанија 

Постои 

веројатност 

 

Повратни/Неповрат

ни 

 

/ / / Се препорачува: 

-при отпочнување на земјаните 

работи да биде обезбеден 

континуиран надзор од страна 

на стручно лице-археолог; 

-доколку бидат констатирани 

археолошки содржини да се 

прекине со земјениот ископ и да 
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 се овозможи спроведување на 

заштитни мерки. 
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Додаток 5 

 

Известување и записник од јавна расправа 
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Општина Неготино 
 

Соопштение до јавноста 
 
 
Општина Неготино ја известува заинтересираната јавност дека е доставен 
Нацрт- Извештајот за Сратегиска оцена на животната средина за Измена и 
дополнување на Урбанистички план вон населено место КО Дуброво и КО 
Тремник во Општина Неготино  со тех.број 08-39 од 01-11-2011година Скопје. 
Нацрт-Извештајот за Стратегиска оцена  е достапен за увид од 08-11-2011 
година до.09-12-2011година во просториите на Општина Неготино ,ул.,,Ацо-аџи 
–Илов ,, бр.2  Неготино , секој работен ден од 08-.00 до 16.00часот. 
 
   
По увидот , заинтересираните правни и физички лица ,невладини и други 
организации можат да ги достават своите забелешки и сугестии по однос на 
Извештајот во писмена форма до одговорните лица во Општината Неготино до 
09-12-2011година. 
 
 
Во општина Неготино, може да го најдете Нацрт-Извештајот за за Сратегиска 
оцена на животната средина за  Измена и дополнување на Урбанистички план 
вон населено место КО Дуброво и КО Тремник во Општина Неготино, исто така 
и на општинската web страна www.negotino.gov.mk 
 
Нa 25-11-2011 година  ќе се одржи јавна расправа по извештајот за стратегиската оцена на 
животната средина во просториите на Општина Неготино во 12 часот. 
Нацрт-Извештај  за Стратегиска оцена на животната средина за  Измена и дополнување на 
Урбанистички план вон населено место КО Дуброво и КО Тремник во Општина Неготино 
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Неготино, 2010, 

 Измени и дополнување на Урбанистички план вон населено место 

Дуброво-Тремник, општина Неготино, документациона и планирана 

состојба; 

 Услови за планирање на просторот за Урбанистички план вон населено 

место Дуброво-Тремник, општина Неготино; 

  Директива за стратегиска оцена на животната средина (2001/42/EC); 

 Практичен водич кон Директивата за стратегиска оцена на животната 

средина, Септември 2005, издаден од Владата на Шкотска; 

 Насоки за подготовка на стратегиска оцена на животната средина-

"Развој на стратегиска оцена на животната средина, Методологија за 

Планови и Програми во Ирска"; 

 Преглед на заштитни подрачја во РМ (2008) и Извештај на меѓународен 

консултант за заштитени подрачја во рамки на УНДП/ГЕФ/МЖСПП 

проектот: Зајакнување на еколошката, институционалната и 

финансиската одржливост на системот на заштитени подрачја во 

Македонија; 

 Домашни и меѓународни правни документи, стратегии, планови, 

конвенции излистани во Додаток 2; 

 Достапни искуства и практики.    
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ЛИСТА НА АКРОНИМИ 

КП – Катастарска парцела 

КО-Катастарска општина 

МДК – Максимално дозволена концентрација 

МЖСПП – Министерство за животна средина и просторно планирање 

НЕАП-Национален Еколошки Акционен План  

НЗЕАП-Национален Здравствен и Еколошки Акционен План 

ГУП-Генерален Урбанистички План 

НДТ-најдобри достапни техники 

ОВЖС-Оцена на влијанијата врз животната средина 

СОЖС-Стратегиска оцена на влијанијата животната средина 

ХЕЦ-Хидроелектрана 

 


