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ВОВЕД 

На барање на нарачателот, друштвото за еколошки консалтинг МАНЕКО Солушнс 
подготви НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА на животната средина за 
планскиот документ - Локална урбанистичка планска документација за КП 2184/1, м.в. 
ЦРВЕНИКА, КО Неготино, за изградба на стопански објект за ладилник и преработка на 
земјоделски производи  - Г2, општина Неготино. 

Изработката на извештајот е согласно обврската на доносителот на планскиот документ 
за спроведување на постапка за оцена на влијанието од планскиот документ врз 
животната средина и врз животот и здравјето на луѓето, дадена во глава Х од Законот за 
животна средина и согласно Одлуката за спроведување на стратегиска оцена на 
доносителот на планскиот документ (Арх.бр.02-2625/1 од 11.03.2013 год.). Согласно 
точка 13 (Планирање на просторот и користење на земјиштето), член 3 од Уредбата за 

стратегии, планови програми, вклучувајќи и нивните промени, за кои задолжително се 

спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз 

животот и здравјето на луѓето, планскиот документ - Локална урбанистичка планска 
документација за КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО Неготино, за изградба на стопански 
објект за ладилник и преработка на земјоделски производи  - Г2, општина Неготино е 
плански документ за кој задолжително се спроведува стратегиска оцена на животната 
средина.  

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз 
животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во 
фазата на неговата подготовка и да предложи соодветни мерки за спречување, контрола 
и/или компензација на влијанијата. 

Извештајот е изработен согласно содржината на извештајот пропишана во Уредбата за 

содржина на извештајот за стратегиска оцена на животната средина (Сл.весник на РМ 
бр.153 од 20.12.2007 год.). 

Одговорен за изработката на Извештајот за стратегиска оцена е Марјан Михајлов, 
експерт за стратегиска оцена на животната средина. 

 

МАНЕКО Солушнс  
Друштво за еколошки консалтинг 

Управител, 

 

Марјан Михајлов 
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1. ВОВЕД 

Вовед и методологија 

Стратегиската оценка на животната средина (СОВЖС) е систематски процес за 
оценување на еколошките последици од предложената постапка, план или програма, со 
цел да се осигура дека тие целосно се вклучени и конкретно се однесуваат на најраните 
фази на донесување на одлуки на ниво со економски и социјални фактори1. Всушност, 
стратегиската оценка на животната средина е процес кој има за цел да ги интегрира 
еколошките и одржливите размислувања при донесување на стратегиски одлуки.  

Целта на постапката за стратегиска оцена на животната средина е идентификација и 
анализа на влијанијата врз животната средина, животот и здравјето на луѓето кои би 
произлегле со имплементација на планскиот документ. Постапката се спроведува уште 
во фазата на планирање со цел сите идентификувани влијанија, односно соодветните 
мерки за елиминирање или контрола на влијанијата да се предвидат во најраната фаза 
на подготовката на документот. Крајната цел на стратегиската оценка на животната 
средина е да помогне во заштитата на животната средина и да ја поттикне одржливоста. 

Постапката за стратегиска оцена на животната средина треба да обезбеди високо ниво на 
заштита на животната средина, спроведување на насоките од релевантни стратешки и 
плански документи и интегрирање на целите на животната средина во подготовката и 
усвојувањето на стратегии, планови и програми (плански документи), а во насока на 
промовирање на одржливиот развој.  

СОВЖС треба да: 

• претставува средство за подобрување на активноста; 

• го промовира  учеството на јавноста во процесот на донесување одлуки; 

• се фокусира на клучните еколошки/одржливи ограничувања; 

• помогне при идентификувањето на најдобрата опција; 

• го минимизира негативното влијание и оптимизира позитивното и да 
компензира за загубата на вредни карактеристики и придобивки; 

• осигура дека активноста не ги надминува границите кои може да доведат до 
појава на иреверзибилна штета.  

СОВЖС претставува важен инструмент за помош за постигнување на одржлив развој во 
јавното планирање и креирање на политики. Придобивките од СОВЖС вклучуваат: 

• подршка на одржливиот развој; 

• подобрување на базата на податоци за донесување на стратегиски оценки; 

• договарање на консултации помеѓу засегнатите страни; 

• насочување кон други процеси, како што е оценката на влијанието врз животната 
средина врз поединечни развојни проекти. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Sadler and Verheem, 1996 
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                                  стратегиска акција стратегиска акција 

  

донесувачи на одлуки донесувачи на одлуки 

  

       цел перспективи              цел 

 активности                                     ограничувања 

застапник застапник 

без СОВЖС со СОВЖС 

Слика СОВЖС е процес на донесување одлука што го зема во предвид широкиот спектар 
на перспективи, активности и ограничувања 

Стратегиската оцена претставува формална и систематска оцена на значајните влијанија 
врз животната средина кои би произлегле со имплементацијата на предвидениот 
планскиот документ врз животната средина, но пред носење на одлуката за негово 
усвојување. Процесот на стратегиска оцена опфаќа: 

- Определување на потреба од спроведување на СОВЖС и донесување на Одлука за 
спроведување односно неспроведување на СОВЖС 

- Подготовка на Извештај за стратегиска оцена каде што значајните влијанија од 
планскиот документ се идентификувани и оценети; 

- Консултации со засегната јавност, органот надлежен за работи од областа на 
животната средина и останатите органи засегнати со имплементацијата на 
планскиот документ; 

- Интегрирање на социјалните, економските и аспектите на животната средина; 

- Земање предвид на заклучоците од Извештајот и консултациите при 
финализирање на нацрт планскиот документ; 

- Објавување на одлуката за усвојување на планскиот документ и како стратегиската 
оцена влијаела врз усвојувањето на документот. 

 

Процесот на стратегиска оцена претставен по фази е даден на следниот дијаграм. 
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Слика  Процедура на постапката на стратегиска оцена на животната средина 

Спроведувањето на постапката следува по утврдување на потребата за спроведување 
СОВЖС по пат на скрининг процедура каде врз основа на пропишани критериуми и 
документи се определува дали еден плански документ би можел да има значително 
влијание врзживотната средина и врз здравјето на луѓето. Врз основа на тоа, органот што 
го подготвува планскиот документ е должен да донесе одлука за спроведување или не 
спроведување на стратегиска оцена во која се образложени причините за 
спроведувањето, односно не спроведувањето согласно со критериумите утврдени во 
прописот.  

Согласно одредбите, доносителот на предметниот плански документ – Министерство за 
транспорт и врски донесе одлука за спроведување на стратегиска оцена (Арх.бр.02-
2625/1 од 11.03.2013 год., дадена во Прилог 1) и истиот го поднесе до надлежниот орган 
(МЖСПП) и го објави на својата интернет страна. 

Поставување на контекстот за СОВЖС 

Контекстот на планскиот документ го определува обемот на СОВЖС: кои прашања се 
важни, кои цели се реалистични, кои можни решенија може да ги обезбеди планот и кои 
информации се потребни за да се направат неопходните избори. 

Идентификување на рамката на СОВЖС 

Во оваа фаза: 

− се идентификуваат сите политики, закони и други планови и програми кои може 
да го засегаат планот за управувањето со дадената област.  

− се анализираат последиците од истите по планот за управување. Други политики 
можеби диктираат одредени цели или ги ограничуваат можните решенија. 

Одлука за изработка на плански 

документ 

Утврдување на потребата од 

СОВЖС 

Определување на обемот на 

СОВЖС 

Подготовка на Извештај за 

стратегиска оцена 

Оцена на соодветноста на 

Извештајот 

Одлука за усвојување на 

планскиот документ 
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Рамката на СОВЖС и врската на планскиот документ со други релевантни документи е 
дадено во поглавје 2.3 од овој извештај. 

Информации за појдовната состојба 

За да се идентификуваат прашањата и трендовите за животната средина кои се 
однесуваат на подрачјето засегнато со планскиот документ, потребно е да се соберат 
доволни информации. Појдовната состојба и показателот на тековните трендови ќе ги 
дадат информациите кои се потребни за: 

− идентификување на проблемите (кои се меродавни за планот) и веројатното идно 
развивање на тие проблеми 

− утврдување на референтната ситуација која ќе се искористи за споредување на 
алтернативите на ниво на остварување на целите и влијанието врз животната 
средина 

Во оваа фаза потребно е: 

− да се анализираат проблемите кои се меродавни за планот за управувањето и да 
се одреди нивната итност 

− да се идентификуваат изворите и механизмте кои ги предизвикуваат овие 
проблеми и да се опишат несигурностите 

− да се дискутираат проблемите, изворите и несигурностите со засегнатите страни 
и  заедно да се определи контекстот на планот ( и на СОВЖС). Ова е појдовната 
точка за фокусирање на работата во фазата на утврдување на обемот: 
дефинирање на целите и определување на алтернативите. 

Појдовната состојба релевантна за предметниот плански документ е дадена во поглавје 4 
од овој извештај. 

Придобивки  

СОВЖС има за цел да обезбеди рамка за дејствување врз процесот на одлучување уште во 
најрана фаза кога планските документи (кои пак најчесто предвидуваат индвидуални 
проекти) се подготвуваат.  

Подобрување на квалитетот на процесот на подготовка на плански документи: 

- Олеснување на идентификацијата и оценката на алтернативи; 

- Подигнување на јавната свест за влијанијата врз животната средина од планските 
документи, бидејќи секогаш не е возможно да се елиминираат негативните 
влијанија од одреден проект, оваа постапка помага во обезбедување на мерки за 
намалување на негативните влијанија што не може да се елиминираат; 

- Поддршка при вклучувањето на мерливи таргети и индикатори, што ќе овозможи 
ефективен мониторинг на имплементацијата на планскиот документ. 

Стратегиската оцена има за цел да обрне внимание и предупреди за големи и 
кумулативни ефекти од имплементацијата на планскиот документ, вклучувајќи го и 
влијанието од помалите индивидуални проекти вклучени со планот, а кои според својот 
праг не се опфатени со СОВЖС постапката. 
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Табела Преглед на активностите по процедура (подготовка на плански документ / 
спроведување на стратегиска оцена) 

Фаза ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ СОВЖС 

Првичен преглед Подготовка на работни 
документи за клучните 
прашања 

Определување на потреба од 
спроведување на СОВЖС; 
Донесување на Одлука за 
спроведување на СОВЖС 

Првични консултации со 
јавноста 

Објавување на одлука за 
намера за подготовка на 
плански документ 

Определување на обем и 
деталност на Извештајот 

Подготовка на документација Подготовка на нацрт плански 
документ 

Подготовка на Извештај за 
стратегиска оцена  

Консултации со јавноста Јавен увид во планскиот 
документ 

Јавен увид во Извештајот 

Јавна расправа  Јавна расправа 

Разгледување на забелешките  Идентификација на значајни 
забелешки 

Подготовка на извештај за 
јавната расправа и објава 

Подготовка на извештај за 
јавната расправа и објава 

Консултации со надлежен 
орган 

Земање предвид на сите 
релевантни забелешки 

Оценка на соодветноста на 
Извештајот 

Комплетирање на процесот Усвојување на планскиот 
документ и објава на одлука 

Објава 

Пост-фаза Имплементација Мониторинг на 
имплементацијата на 
планскиот документ 
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2. КРАТОК ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА, ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНСКИОТ 
ДОКУМЕНТ И ВРСКА СО ДРУГИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ 

2.1 Преглед на содржината на планскиот документ 

Со Просторниот план на Р.Македонија се утврдуваат условите за хумано живеење и 
работа на граѓаните, рационалното управување со просторот и се обезбедуваат условите 
за спроведување на мерки и активности за заштита и унапредување на животната 
средина и природата, заштита од воени дејствија, природни и технолошки катастрофи. 
Со донесување на Планот донесен е и Закон за спроведување на Просторниот план на РМ, 
со што се уредуваат условите, начините и динамиката на спроведувањето на 
Просторниот план, како и правата и одговорностите на субјектите во спроведувањето на 
Планот. Просторниот план се спроведува со изготвување и донесување на просторни 
планови за региони, за подрачја од посебен интерес, како и со урбанистички планови за 
села и друга документација за планирање и уредување на просторот, предвидена со 
закон. 

Изработката на урбанистичката документација се темели на одредбите, насоките и 
решенијата дадени во Условите за планирање на просторот, техн. бр. 14412 i издадени од 
Агенцијата за планирање на просторот, а се однесуваат на предметната урбанистичка 
документација. Условите за планирање на просторот претставуваат влезни параметри и 
смерници при планирањето на просторот и поставувањето на планските концепти и 
решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот. Во Прилог 2 е 
дадено Решението за услови за планирање на просторот за предметната урбанистичка 
документација. 

Изработката на извештајот е согласно обврската на изготвувачот на планскиот документ 
за спроведување на постапка за оцена на влијанието од планскиот документ врз 
животната средина и врз животот и здравјето на луѓето, дадена во глава Х од Законот за 
животна средина, односно Одлуката за спроведување на стратегиска оцена на 
доносителот на планскиот документ (Арх.бр.02-2625/1 од 11.03.2013 год.). Согласно 
точка 13 (Планирање на просторот и користење на земјиштето), член 3 од Уредбата за 

стратегии, планови програми, вклучувајќи и нивните промени, за кои задолжително се 

спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз 

животот и здравјето на луѓето, Локална урбанистичка планска документација за КП 
2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО Неготино, за изградба на стопански објект за ладилник и 
преработка на земјоделски производи  - Г2, општина Неготино.  

При изработка на државна урбанистичка планска документација КО Неготино е применет 
методолошки пристап и постапка согласно Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (“Сл. Весник на РМ бр. 51/05), Изменување и дополнување на Законот за 
Просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.137/07 и 91/09)  Содржината 
на планот е утврдена со Правилникот за поблиска содржина, размер и начин  на графичка 
обработка на урбанистичките планови (“Сл. Весник на РМ” бр.78/06 и 140/07) и 
Правилникот на правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(“Сл.весник на РМ” бр.78/06,140/07,12/09 ,93/09 и 52/10).  

Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, планскиот документ се 
изработува во две фази односно како Нацрт план и Предлог план. Урбанистички план 
согласно Правилникот за поблиска содржина,  размер и начин на графичка обработка на 
урбанистичките планови (Сл.весник на Р.Македонија бр. 78/06) се состои од: 

I. Документациона основа, и 

II. Планска документација 

Документационата основа содржи: 
− Анализа на постојната организација на просторот; 
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− Анализа на постоен градежен фонд, сообраќајна и комунална инфраструктура; 
− Анализа на досегашната урбанистичка документација; 
− Оценка на можности за просторен развој. 
Планската документација содржи: 

- Вид на планот и опис на планскиот опфат 
- Извод од услови за планирање на просторот 
- Планска програма 
- Опис и образложение на планско-проектниот концепт 
- Ифраструктурни системи 
- Мерки за заштита и спасување 
- Технички услови и начин на градба 
- Услови за изградба 
- Графичка документација 

 

2.2 Опис на планскиот документ 

2.2.1 Постоечка состојба 

Планскиот документ ЛУПД за  КП 2184/1, м.в.  ЦРВЕНИКА, КО Неготино, за изградба на 
стопански објект за ладилник и преработка на земјоделски производи – Г2, општина 
Неготино чија изработка ќе се одвива во една фаза, врз основа на исцрпна анализа на 
постојната состојба и дефинираните цели на развојот, има задача да ги детерминира 
насоките на перспективниот  развој за предметниот плански опфат. 

Квалитетот на урбаниот простор, заради својата комплексност, бара задоволување  на 
голем број на параметри со цел да се добие што е можно пореална слика за квалитетот на 
просторот. Тргнувајќи токму од тој податок, имајќи го за основа издаденото Решение за 
Услови за планирање на просторот со бр. 15-9590/4 од 13.12.2012 од страна на 
Министерството за животна средина и просторното планирање, кое е составен дел од 
Условите за планирање на просторот со бр. 30712  изработени од Агенцијата за 
просторно планирање на РМ, кои произлегуваат од Просторниот план на РМ, изготвен е 
плански документ ЛУПД за КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО Неготино, за изградба на 
стопански објект за ладилник и преработка на земјоделски производи - Г2, општина 
Неготино. 

Основа за изработка на планот e Просторниот план на Р. Македонија. Планот e изработен 
врз основа на методологијата, која произлегува од одредбите утврдени со Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.51/05,137/07, 91/09, 124/10, 
18/11 и 53/11) и подзаконските акти што произлегуваат од него, Правилникот за 
поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови 
(Сл. Весник на РМ бр.78/06) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање  (Сл.Весник број бр. 63/12, 126/12).  

Географска одредување на подрачјето на планскиот опфат 

Планскиот опфат во овој ЛУПД за  КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО Неготино, за изградба 
на стопански објект за ладилник и преработка на земјоделски производи – Г2, општина 
Неготино, се простира со површина од 0.4758 hа на КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО 
Неготино,  и истиот го дефинираат следните  граници: 

− на североисток – локален пат с.Курија - Неготино 
− на југоисток – КП 2379 КО Неготино 
− на југозапад – КП 2184/3 КО Неготино  
− на северозапад – локален пат 
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Слика Ажурирана геодетска подлога 

Податоци за создадени вредности 

Со спонтаното разместување на стопанските капацитети и со агломерирањето на 
населението во просторот, се формираат центри-полови на развојот како што е градот 
Неготино, со гравитационо влијание врз просторот за кој се наменети Условите за 
планирање. Половите на развој ги формираат оските на развојот кои во минатото се 
формирале во зависност од географските карактеристики на просторите, т.е. според 
релјефот, теченијата на реките и слично. Реализацијата на Локалната урбанистичка 
планска документација за КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО Неготино, за изградба на 
стопански објект за ладилник и преработка на земјоделски производи – Г2, Општина 
Неготино, не создава голем промет на суровини, материјали и сообраќај и не 
произведува штетни еманации и ќе биде во функција на развој на локалната економија и 
согласно определбите од Просторниот план на Р. Македонија треба да биде поставена 
врз принципите за заштита на животната средина и одржлив локален и национален 
развој.   

Инвентаризација и снимање на изграден градежен фонд и вкупна физичка 

супраструктура 

На североисточната страна планскиот опфат тангира со локален  пат с. Курија - Неготино, 
преку кој планскиот опфат е поврзан со останатата сообраќајна мрежа. Релевантен патен 
правец за предметната локација е локален некатегоризиран пат, со кој предметниот 
опфат тангира од северозападната страна. 

Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно опслужување на Р. 
Македонија, ќе биде во функција на сообраќајните потреби (очекуваниот обем на 
сообраќајот), потребите за интеграција во европскиот патен систем, како и економската 
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моќ на државата, а трасите на меѓународните и магистралните патишта, задолжително 
ќе поминуваат надвор од населените места и се предлага да се решаваат со денивелирано 
вкрстосување со останатата патна мрежа. 

Во овој плански опфат евидентирана е една катастарска парцела со неизградено 
земјиште. Како резултат на аналитичко истражувачкиот дел на планскиот опфат 
констатирано е следното:  

• вкупната површина на анализираниот простор изнесува 0,4758 ha; 
• 4758 m2 односно 100% од површината на планскиот опфат e неизградена во 

постоечка состојба; 
• 50% од улиците во планскиот опфат не се асфалтирани; 
• просторот на планскиот опфат не e опремен со инфраструктура. 

 

Слика Поглед на просторот предвиден за плански опфат 

Инвентаризација и снимање на постојни споменички целини 

На подрачјето кое е предмет на анализа нема регистрирани недвижни споменици на 
културата. 

Инфраструктура 

Водовод и канализација 

Во постоечка состојба, планскиот опфат на ЛУПД за КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО 
Неготино, за изградба на стопански објект за ладилник и преработка на земјоделски 
производи – Г2, општина Неготино, нема приклучок на водоводна мрежа.  

Електро-енергетика 

Во непосредна близина на планскиот опфат има лоцирано трафостаница од која 
предмениот опфат се снабдува со електрична енергија. 

Инвентаризација и снимка на бесправно изградените градби 

На подрачјето кое е предмет на анализа нема регистрирано бесправно изградени градби. 

Нумерички показатели на постојната состојба 

НУМЕРИЧКИ   ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                 
НА ПОСТОЈНА СОСТОЈБА 

1 Површина на плански опфат 100% 4758.00 m2 

2 
Сообраќајни површини во 

планскиот опфат 
0% 0.00 m2 
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3 
Вкупна површина на 

неизградени  
КП  во планскиот опфат  

100% 4758.00 m2 

4 
Број на катастарски парцели 1 

 

 

2.2.2 Планирана состојба 

Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат 

Планскиот опфат во овој ЛУПД за КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО Неготино, за изградба на 
стопански објект за ладилник и преработка на земјоделски производи – Г2, oпштина 
Неготино, се простира со површина од 0.4758 hа на КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО 
Неготино,  и истиот го дефинираат следните  граници: 

Граници на планскиот опфат се: 

- на североисток – локален пат с. Курија - Неготино 
- на југоисток – КП 2379 КО Неготино 
- на југозапад – КП 2184/3 КО Неготино  
- на северозапад – локален пат 

Површината на планскиот опфат изнесува  0,4758 hа. 

Предметната локација се наоѓа северозападно од град Неготино, на североисточната 
страна тангира со локалниот пат с. Курија - Неготино, на надморска височина од околу 
175 m. 

Oпис и образложение на планскиот концепт  

Планскиот концепт е поставен врз основа на анализата на просторот, анализата на 
можностите за просторен развој и Планската програма. Планскиот концепт е во директна 
зависност од природните фактори, посебно од конфигурацијата на теренот и од 
можностите за просторна композиција, односно естетско обликување на просторот. 
Планскиот концепт е условен и од мерките за заштита и спасување. 

Целиот плански опфат претставува еден дел.  

Крајната цел на овој ЛУПД е да ги утврди параметрите кои се потребни за издавање 
Извод од планот со зададени параметри за градежната парцела од планскиот опфат,  за 
наменската употреба на земјиштето според градежната парцела со оградена површина за 
градење, каде што градежната парцела ќе биде составена од две катастарски парцели. 
Исто така има цел да ги утврди и планските услови за изработка на идејните проекти за 
инфраструктурните водови. 

Основна намена 

Со овој ЛУПД се одредуваат основните наменски употреби на земјиштето. Сепак, 
планскиот концепт, со утврдените регулациски линии и градежни линии, овозможува 
уредување на просторот во квалитетна композиција. 

Сообраќајниот концепт е основа за планскиот концепт. Програмските барања и  
постојната сообраќајна инфраструктура го услови планираното сообраќајно решение, кое 
е поставено во корелација со стандардите и нормативите за планирање на ваков простор.  
Оваа сообраќајна мрежа овозможува нормално одвивање на сообраќајот во планскиот 
опфат.  

Со тоа се создава концепција на реална урбанизација со можност за поедноставна 
реализација на планот, без нарушување на имотно-правните односи (освен за 
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оформување на јавните сообраќајни површини), а при тоа целосно да се испочитува 
законската регулатива. 

Намена на земјиштето и градбите 

Во овај плански опфат површината за градба има класа на намена: 

� основна класа на намена: 
- Г2 – Лесна индустрија 

Намената на површините во планот се распоредени на следниот начин: 

1. Г2 – ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА  --------------------10349,00 m2  (100 %)         

                                      --------------------------------------------------------------------------------                                                                 

                                                                                    ВКУПНО:   10349,00 m2   (100,00%) 

компатиби класи на намена на основната класа на намена: 

- Мали комерцијални и деловни намени – Б1,  
- Деловни простори – Б4 
- Сервиси – Г3 
- Стоваришта – Г4 

Максимален дозволен процент на учество е 49% на збирот на  компатибилни класи на 
намена во однос на  основната класа на намена 

Површина на градежна парцела_____________________________________________________________4758 m2 
површина за градба на приземје____________________________________________________________ 3339 m2 

Мах. Процент на изграденост (P)________________________________________________________________ 70% 
Мах. Коефициент на искористеност_____________________________________________________________ 1,40 
Мах. број нивои______________________________________________________________________________________ П+1 
Мах. висина до венец __________________________________________________________________________ 10.20m 
Мах. височина од заштитниот тротоар до котата на подот на приземјето________0,20-1,20m 
Мах. агол на кров_____________________________________________________________________________________350 

Влез од улица 2 

Површината за градба е максимална и ќе се разработи со архитектонско-урбанистички 
проект, во кој ќе се дефинираат габаритот на објектот, интерните сообраќајници, 
комуналната инфраструктура, точниот број на паркинг места и начинот на паркирање.  

Површините наменети за сообраќај се прифатливо димензионирани и се во рамките на 
пропишаните нормативи.  

Регулациони и градежни линии  

Регулаторни линии се плански одредби во графичкиот дел на урбанистичкиот план кои 
го разграничуваат градежното земјиште од аспект на носителите на правото за градење. 
Регулаторни линии се регулациона линија и граница на градежна парцела.  

Градежната линија е планска одредба која претставува граница на површината за 
градење во градежната парцела и ја дефинира просторната граница до која градбата 
можи да се гради. 
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Слика Регулационен план 

Површини за градба и висински план 

Површините за градба се дефинирани согласно на Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.63/12 и бр.126/12) како и 
другите  позитивни  законски  рамки. Истите се ограничени со градежни линии (предна, 
бочни, задна) и во планот се развиваат како самостојни. 

Висинскиот план, кој е проектиран во комплексот оддава слика на релативно ниски 
градби, односно максималната висина на објектите од теренот - тротоарот  до 
хоризонталниот венец изнесува 10.20, со спратност од П+1. Истиот е компониран според 
постојниот терен и зацртаните силуети на важните сообраќајници зацртувајќи 
рамномерно опаѓање или дигање на силуетата на објектите без поголеми доминанти на 
одредени објекти.  

Што се однесува до котата на нултата плоча таа изнесува од 0.00-1.20m, мерено од котата 
на тротоарот на улицата. 
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Слика План на површини за градење 

Инфраструктура 

Сообраќаен и нивелациски план 

Сообраќајната инфраструктура претставува заначаен фактор во еден планиран простор и 
е од витално значење за планскиот опфат. Најважна основа на модерното урбанистичко 
планирање е концепцијата на уличната мрежа да биди така поставена за да биди 
прегледна и јасна, да овозможи безбедно и непрекинато одвивање на сообраќајните 
токови и да овозможи рамноправен третман на сите учесници во формирањето на 
сообраќајните токови. 

За оваа ЛУПД за КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО Неготино, за изградба на стопански објект 
за ладилник и преработка на земјоделски производи – Г2, Општина Неготино,  
релевантни патни правци за предметната локација се: 

- локален асфалтиран пат, с. Курија – Неготино со кој предметниот опфат тангира 
од североисточната  страна 

- локален некатегоризиран пат, со кој предметниот опфат тангира од 
северозападната  страна 

Истиот е главен носител на севкупниот сообраќај во подрачјето на планскиот опфат, кој 
преку него е поврзан со останатата сообраќајна мрежа.  
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Слика Инфраструктурен план 

Паркирањето или гаражирањето е предвидено во склоп на  градежната парцела, а бројот 
на паркинг места е дефиниран согласно на член 61 од Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12 и 126/12).  

Регулирањето на сообраќајот на крстосниците е со вертикална и хоризонтална 
сигнализација. Применетата вертикална сигнализација  е составена од стандардни знаци. 
Стандардните  сообраќајни знаци се изработуваат според детални цртежи  од  важечките 
стандарди,  а според Правилникот за сообраќајни знаци. 

Хоризонталната сигнализација е составена од подолжни линии, средна линија, разделна 
линија, стоп линија, линија за водење, пешачки премини, стрелки за обележување на 
насоки за движење. Изведувањето на хоризонталната ситуација ќе се врши според 
ситуациите од концептот на сообраќајното решение и треба да се даде решение во склоп 
на Основните Проекти за сообраќајниците. 

За изработка на нивелациски план како прилог на сообраќајот, во основа е изработено и 
во него се внесени подолжните и попречните падови на сообраќајниците во графичките 
прилози. Што се однесува до самата изработка на решението, истото максимално се 
прилагодува на постојниот терен, а со цел да се добие нивелета  со минимален пад. Во 
овој плански опфат каде што природниот пад на теренот на лице место е 2-3%, 
планираните падови на сообраќајниците се исклучителни заради тоа што во овој случај 
при изградбата на истите, ископот и насипот на земјиштето се избалансирани и ова 
решение е економски оправдано. Попречните падови на сообраќајниците ќе изнесуваат 
максимално од 0,5-2,5%. Сите други елементи на нивелациското решение ќе бидат 
дадени во Основниот Проект за сообраќајот. 
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Слика Сообраќаен и нивелациски план 

Водовод и канализација 

ЛУПД за локален некатегоризиран пат, со кој предметниот опфат тангира од источната 
страна со површина од 0,4758 hа е предмет на изготвување на проект за водовод и 
канализација.  

Водовод   

Водоснабдувањето со потребната количина на санитарна, противпожарна вода и вода за 
поливање на зеленилото ќе се обезбеди со приклучување на предвидената водоводна 
мрежа со профил Ф100. 

Вкупна потребна количина санитарна вода: 

− за 10 вработени 
− за потребите на технолошки процес 

 
1. Лесна и незагадувачка индустрија 

               Лица 10 х 50 l/ден =----------------------------------------------  500l/ден 

2. За миење на сообракајници и платоа 

                m2  200 х 2 l/ m2 =------------------------------------------------- 400 l/ден 

3. За поливање на зеленило 

                 m2  300 х 1,5 l/m2  =-----------------------------------------------  450 l/ден     

                  --------------------------------------------------------- 
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                                                             Вкупно ----------------- Qср/ден   1350 l/ден  

Потребната количина вода за гаснење пожар за работа на еден надворешен подземен 
пожарен хидрант Ф 80 за кои Q пожар = 10 l/сек. ќе обезбеди истовремена работа на еден 
надворешен надземен пожарен хидрант при евентуална појава од пожар. Во однос на 
диспозицијата на противпожарната заштита, најблиската ПП станицата е во градот 
Кавадарци, на оддалеченост од 20 km и е поголема од пропишаната во техничките 
прописи 5 km за превземање на построга - пообемна ППЗ. ПП единица по известувањето 
за евентуален пожар би требало да биде на лице место за приближно 15 минути, заедно 
со времето за припрема на ПП возила. 

Фекална  Канализација 

Целокупната фекална количина на вода со еден собирен канал ќе се однесе до 
монтажната пречистителна станица со исфрлање на прочистената вода во реципиентот. 
Пречистителна станица е предвидена во склоп на градежната парцела 1.1  на најниската 
кота во планскиот опфат. 

Фекалната канализација е проектирана од пластични канализациони цевки со сите 
пратечки објекти. Вкупната количина фекална вода (според искористената санитарна 
вода) изнесува:   

Q ср/ден= 1.500 l/ден 

Q мах/час= 0.49 l/sec  

Q = 0.49 l/sec + 10% = 0.54 l/sec 

Q вк.усвоено = 2.0 l/sec со евентуално приклучување на еден олук и ,,плус,, 
употребената технолошка вода 

Атмосферска  Канализација 

Целокупната количина на дождовна вода од кровни површини, од улици, пристапи, 
платоа и паркинзи се прифаќа со еден собирен канал кој се влива во природен реципиент 
во непосредна близина. Дождовната канализациона мрежа проектирана е од пластични 
канализациони цевки со сите пратечки објекти - улични сливници и контролни шахти.  

Електро-енергетика 

ЛУПД за КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО Неготино, за изградба на стопански објект за 
ладилник и преработка на земјоделски производи – Г2, општина Неготино, со површина 
од 0,4758 hа е предмет на изготвување на проект за основно електроенергетско 
напојување. 

Според урбанистичкиот план, извршено е димензионирање на електроенергетската 
мрежа при што се зема во предвид  нето  изградена површина,  а според  следните 
електроенергетски параметрите:  

• Г2  0,04 кW/m2 
• изградена површина  6678 m2. 

Според овие параметри, потребната ангажирана снага се предвидува на:  

                  6678 m2 х 0,04кW/m2 =267.12 KW 

Со цел да се овозможи економично и рационално снабдување со електрична енергија на 
комплексот, а при тоа е предвидено и зголемувањето на потрошувачката со воведување 
на нови технологии, за овој плански опфат се предвидува приклучукот да биде од 
постоечката трафостаница.  

Во планската документација во голем дел се задржува постојната електроенергетска 
мрежа. Доколку на постојната електроенергетска мрежа има потреба од 
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реконструктивни зафати трошоците ќе бидат на терет на барателот. Техничкото 
решение за евентуалните реконструктивни зафати треба да го изготви стручната служба 
на ЕВН Македонија.  

Нумерички показатели на планираната состојба 

НУМЕРИЧКИ   ПОКАЗАТЕЛИ                                                                                       
НА ПЛАНИРАНАТА   СОСТОЈБА 

1 површина на плански опфат 4758.00 m2 100 % 

2 

јавни површини во                      
планскиот опфат 

0,00 m2 0% 

3 

вкупна површина на гп       

во планскиот опфат  
4758,00 m2 100 % 

4 

бруто површина за градба                               
(под објекти) 

3339.00 m2  

5 

вкупно изградена површина             
по катови над теренот  

3339.00 m2  

6 
процент на изграденост                                
(просек) - пи 

70% 

7 

коефициент на искористеност 
(просек) - ки 

1.40 

8 број на градежни парцели 1 

 

Билансни показатели  

Во билансните показатели споредбено се систематизирани нумеричките вредности на 
планските решенија од планската документација со нумеричките вредности од 
постојната состојба во документационата основа. 

Намената на површините во планот се распоредени како следи: 

1. Г2 – ЛЕСНА ИНДУСТРИЈА----------------------------------------4758,00 m2  ( 100 %)         

2. Е1 - СООБРАЌАЈНИЦИ --------------------------------------------------- 0,00 m2 ( 0 %) 

                                      --------------------------------------------------------------------------------                                                                 

                                                                                    ВКУПНО:   4758,00 m2   (100,00%) 

- Нумеричките вредности од документациона основа се незначителни, заради тоа што 
планскиот опфат е неизграден: 

1. ПОВРШИНА НА КП (неизградени) ------------------------------ 4758,00 m2 (100%)         

3. Е1 - СООБРАЌАЈНИЦИ --------------------------------------------------- 0,00 m2 (0 %) 

                                      --------------------------------------------------------------------------------                                                                 

                                                                                    ВКУПНО:   4758,00 m2   (100,00%) 

2.3 Главни цели на планскиот документ 

Цел на ЛУПД за КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО Неготино, за изградба на стопански објект 
за ладилник и преработка на земјоделски производи, општина Неготино, е оформување 
на градежна парцела на една катастарска парцела -  КП 2184/1,  КО Неготино, со основна 
класа на намена Г2 со сите потребни параметри за нејзина реализација и усогласување на 
планот (Сл.Весник бр. 51/05,137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11) и Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичкото планирање (Сл.Весник број br. 63/12 и 
126/12). 

Планот, кој е основен развоен документ, има крајна цел: 
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• рационално користење на земјиштето 
• максимално вклопување на инфраструктурата и објектите со теренот 
• оформување урбанистичка и архитектонска  целини 
• почитување и надградување на пејсажните вредности 
• оформување културен пејсаж 
• почитување и валоризација на културното и градителско наследство 
• вклопување или реконструкција на постоечки градби и инфраструктура 
• подигнување хуманоста во просторот и непречено движење на 

хендикепираните лица 
• вградување заштитни мерки 
• почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во 

планирањето 
• предвидување мерки за заштита и спасување 
• утврдување на  параметрите за конкретната градежна парцела.  

 

2.4 Врска со други плански документи 

Предметниот простор досега не бил третиран со урбанистички план, поради која 
причина сите влезни параметри при планирањето на просторот и поставувањето на 
планските концепции и решенија по сите области се базираат на Просторниот план на Р 
Македонија. 

За предметниот локалитет како показател користени се одредбите од Условите за 
планирање на просторот изработени од Агенцијата за планирање на просторот - Скопје, 
Република Македонија со тех.бр. 14412, согласно кои од Министерството за животна 
средина и просторно планирање е добиено решение за Услови за планирање на 
просторот, од 25.10.2012 со тех.бр. 15-4524/8. 

Според Просторниот план на  Р. Македонија се изработени услови за планирање на 
просторот за изработка на државна урбанистичка планска документација. Условите за 
планирање на просторот, содржат општи и посебни одредби, насоки и решенија од 
планската документација од повисоко ниво и графички прилози, или прилози кои ги 
прикажуваат решенијата на планот.  

Во прилог е дадена врската на целите на предметниот плански документ и целите на 
релеватни повисоки документи. 

ЗАКОНСКИ АКТ ЦЕЛИ 

Закон за животна средина • Зачувување, заштита, обновување и унапредување на 
квалитетот на животната средина; 

• Заштита на животот и на здравјето на луѓето; 
• Заштита на биолошката разновидност; 
• Рационално и одржливо користење на природните 

богатства; 
• Спроведување и унапредување на мерките за 

решавање на регионалните и на глобалните 
проблеми на животната средина; 

• Заштита, зачувување и постојано подобрување на 
расположливите водни ресурси, подобрување на 
состојбата на крајбрежното земјиште, водните 
екосистеми и на екосистемите зависни од водата, 
заштита и унапредувањето на водната средина преку 
рационално и одржливо користење на водите, како и 
прогресивно намалување на штетните испуштања и 
постепено елиминирање на емисиите на опасни 
материии супстанции во водите. 
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ЗАКОНСКИ АКТ ЦЕЛИ 

ПРЕКУ 
• Поттикнување на користење на обновливи природни 

извори на енергија; 
• Достапност до доволно количество квалитетна вода, 

во согласност со начелата за одржливо управување 
со водите за хидроенергетските потреби; 

Национален акционен план за 
животна средина (НЕАП) 

• Подобрување на енергетската ефикасност и 
намалување на емисиите; 

• Да се овозможи интегрирање на политиката за 
заштита на животна средина во останатите секторски 
политики; 

• Да се поттикнат индустријата, давателите на услуги и 
другите субјекти во областа на животната средина кон 
поголема одговорност за заштитата на животната 
средина; 

• насоки за еколошки одржлив пристап; 
• Да се зголеми степенот на исполнување на обврските 

од регионалните и глобалните договори во областа на 
животната средина. 

 
Специфични цели: 
    Атмосфера 

- Подобрување на квалитетот на воздухот преку 
намалување на емисиите на основните 
загадувачки супстанции од релевантните сектори 

Мерки: 
− Да се зајакне процесот на мониторинг и оценување на 

квалитетот на воздухот;  
− Воведување на методологијата CORINAIR за 

инвентаризација на загадувањето на воздухот и 
известување. 

Климатски промени 

- Стабилизација на концентрациите на GHG во 
атмосферата 

Мерки: 
− Енергетска ефикасност: користење на отпадната 

биомаса 
Управување со води 

- Интегрирано управување со водите засновано на 
принципите на одржлив развој, преку воведување 
на практика на управување со речен слив 

Мерки: 
− Подготвување на национална стратегија за води и 

планови за интегрално управување со речен слив 
Национален план за заштита на 
амбиенталниот воздух 

• Зголемување на користењето на обновливи извори 
на енергија; 

• Зголемување на енергетската ефикасност и  
користење на обновливите извори за производство 
на електрична енергија; 

• Обезбедување на енергетска ефикасност при 
производството, преносот и искористувањето на 
енергијата; 

Просторен план на РМ • остварување на повисок степен на вкупната 
функционална интегрираност на просторот на 
државата, 

• обезбедување услови за значително поголема 
инфраструктурна и економска интеграција со 



Извештај за стратегиска оцена на животна средина   

       26 од 76 

ЗАКОНСКИ АКТ ЦЕЛИ 

соседните и останатите европски земји 

• рационално ангажирање на домашните енергетски 
извори, оптимално искористување на расположивата 
енергија и намалување на узвозната зависност 

• усмерување на развојот на одделни области и краеви 
според реалните можности, особености и 
потенцијали, 

• заштита на околината со намалување на 
емитираните штетни материи преку подобрување на 
енергетската ефикасност, 

• зголемување на производството на енергија без 
последици по животната средина. 

Стратегија за регионален развој • Рамномерен и одржлив развој на целата територија 
на Република Македонија, заснован врз моделот на 
полицентричен развој; 

• Намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на 
планските региони и подигнување на квалитетот на 
животот на сите граѓани; 

• Иновациски капацитет, оптимално користење и 
валоризирање на природното богатство, човечкиот 
капитал и економските особености на планските 
региони; 

• Зачувување и развивање на посебниот идентитет на 
планските региони, како и нивна афирмација и 
развој; 

• Ревитализација на селата и развој на подрачјата со 
специфични развојни потреби. 

Локален еколошки акционен план 
на општина Неготино 

План на акции 
Квалитет на воздух 

I. Решавање на проблемот со емисија на загадувачки 

супстанции од енергетски и индустриски 
капацитети 

Акција 6. Подобрување на енергетска ефикасност во 
енергетски и индустриски капацитети 
VI. Решавање на проблемот со емисија на пестициди 

и хербициди од земјоделски површини околу градот 

Акција 15. Едукација на земјоделците 
Акција 16. Примена на добра земјоделска пракса во 
одгледувањето на земјоделските култури 
Акција 17. Воведување систем за собирање на 
пакувањето од искористените пестициди и хербициди и 
со изминат рок 
Снабдување со вода 

III. Снабдување со технолошка вода на град 
Неготино и вода за наводнување 

Управување со отпад 

IV. Решавање на проблемот со комињето и лозовите 

прачки 
Акција 12. Одредување простор за депонирање на 
комињето 
Акција 13. Изработка на Проект за преработка на 
комињето и лозовите прачки и нивна секундарна 
употреба (компост, гроздово уље итн.) 
Заштита на почви 
I. Намалување на количината на употребувани 

хемиски средства 

Акција 1. Воспоставување на добра земјоделска пракса 
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ЗАКОНСКИ АКТ ЦЕЛИ 

Акција 2. Едукација на индивидуалните земјоделци за 
начинот, количината и времето на употреба на средства 
за заштита на растенијата и ѓубрива 
II. Ориентација на земјоделското производство кон 

еколошки здрави технологии  

Акција 3. Примена на пестициди дозволени во 
производство на органски земјоделски производи 
Акција 4. Примена на природни-органски ѓубрива 
III. Следење (мониторинг) на квалитетот на почвите 
Акција 5. Следење на квалитетот на почвите 
(педолошки испитувања на почвите) на секои 5 години 
IV. Едукација на производителите 
Акција 6. Едукација на земјоделските производители за 
управување со земјоделските површини и 
произведените земјоделски култури (економика, 
маркетинг, одгледување на култури, современи 
средства за заштита и подобар пласман на производи 
преку здружвање). 

Стратегија за локален развој на 
општина Неготино 

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 

Акционен план за потенцијални 

локации за индустриски зони во 
општина Неготино 

II. Стратешки приоритет Социјално - 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 отворање на нови 
работни места, како и развивањето  на винскиот 
туризам  
Стратешка цел бр. 2 - Промовирање и поддршка на 
планирано и организирано земјоделско производство, 
организиран откуп и производство на квалитетни 
производи по европски стандарди. 

Програма за развој на 
Вардарскиот плански регион 

Стратегиска цел 1: 
Зголемување на конкурентната способност на 

регионот и обезбедување на квалификувана и 

едуцирана работна сила според потребите на 
стопанството 

Конкретна цел 1.3 Развој и зголемување на постојното 
индустриско производство, посебно металната, 
текстилната, винската и прехранбената индустрија 
Конкретна цел 1.4 Создавање на едуцирана и квалифи-
кувана работна сила, според потребите на пазарот на 
трудот 
Стратегиска цел 5: 

Креирање на регионално одржливо земјоделство и 

одржлив рурален развој 
Конкретна цел 5.1: Стратешка распределба на 
земјоделското земјиште сопственост на државата 
Конкретна цел 5.2: Развој на агро-претприемништво 
Конкретна цел 5.3: Дефинирање на конкурентни 
производи 
Конкретна цел 5.4: Здружување на земјоделците и 
развој на кооператнство 
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3. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

Оваа глава од Извештајот се однесува на развојот во рамките на планскиот опфат без 
имплементација на предвидениот плански документ. СОВЖС треба да помогне во 
идентификацијата на долгорочни одржливи алтернативни решенија, да ги 
идентификува и процени влијанијата врз животната средина/одржливиот развој за да ја 
информира јавноста,  да даде подршка во изборот на алтернативи и да објасни како тие 
алтернативи биле избрани. Со други зборови СОВЖС треба да го направи процесот на 
донесување на одлуки поактивен, постратегиски, поодржлив и помалку политички.  
СОВЖС исто така може да обезбеди сигурност дека, во рамките на ограничувањата со кои 
се соочува носителите на одлуки, тие не пропуштиле некои други подобри алтернативи. 

“Business as usual”, “do nothing” и “do minimum” алтернативите се прилично слични 
помеѓу себе. “Business as usual” се однесува на продолжување на статус кво ситуацијата. 
“Do nothing” алтернативата се залага за непревземање на никаква активност. Кога 
станува збор за нова активност, тогаш “business as usual” и “do nothing”  се едно исто. Кога 
активноста веќе постои и кај истата се вршат измени, “do nothing” алтернативата е 
изводлива. “Do minimum” опцијата претставува ситуација на минимално одржување на 
постоечките ресурси. 

“Do-nothing” сценарио - проценка за тоа како условите во животната средина ќе се 
променат со текот на времето без имплементација на планот, т.е. како воопшто и да 
немало план. Целта е да се идентификува моменталната состојба во животната средина, 
против која веројатните ефекти од имплементацијата на планот може да се проценат. 
Влијанието на планот може да се процени како разлика во условите во животната 
средина со или без имплементација на планот. “Do-nothing” сценариото претставува 
продолжување на сегашните трендови без никакви промени во политиката или 
инфраструктурни подобрувања - кои може да бидат предложени во нацрт планот. Тоа ја 
формира основата за споредба наспроти коja ефектите од планскиот документ врз 
животната средина може да се утврдат.  

Состојбата без имплементација на планскиот документ подразбира иднина на подрачјето 
на планскиот документ без имплементација на планираните активности од планскиот 
документ, односно продолжување на актуелната состојба онаква каква што е сега во 
моментот. 

Влијанијата од состојбата без имплементација на планскиот документ може да се 
поделат во три групи: 

� Економски влијанија 
� Влијанија поврзани со животната средина 
� Социјални влијанија 

 
1. Економски влијанија 

- Ограничен развој на општината; 
- Успорување на економскиот развој на општината; 
- Додадена вредност за земјоделските производители од регионот, 
- Послаба атрактивност за инвестиции; 
- Намалени буџетски приходи;  
- Послаба атрактивност на локацијата и општината; 
- Помали економски и финансиски придобивки од вработувања, набавка на опрема 

и слично за потребите при имплементацијата на планираната активност; 
- Недостаток на индикатори за мониторинг на развојот; 
- Стагнација во однос на атрактивноста на локацијата, а со тоа и финансиски 

бенефит за општината и државата. 
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2. Влијанија поврзани со животната средина 
- Успорен одржлив развој; 
- Непланска и неправилно урбанизирање на просторот; 

 
3. Социјални влијанија 

- Губење на можноста за вработување при реализација на изградбата на планскиот 
опфат, како и во оперативната фаза; 

- Додадена вредност за земјоделските производители од регионот, 
- Помали инфраструктурни потенцијали на општината во делот на образованието; 
- Стагнација во животниот стандард кај жителите во општината и пошироко; 
- Губење на придобивки од идни потенцијални инвестиции директно или 

индиректно поврзани со планираната активност; 
- Ублажување на миграционите текови во општината. 
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4. СОСТОЈБА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

4.1 ГЕНЕРАЛНИ АСПЕКТИ 

4.1.1 Географска положба

Просторот дефиниран за изработка на 
за изградба на стопански објект за ладилник
Г2, со својата местоположба припаѓа на територија на општ
наоѓа на надморска височина од 

Планскиот опфат за изградба на стопански објект за ладилник и преработка на 
земјоделски производи – Г2,
КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА.
Неготино, на североисточната страна тангира со локалниот пат с. Курија 

 

 

 

 

 

 

 

Слика Општина 

Општина Неготино се наоѓа во централниот дел на Р. Македо
географска ширина и 21052' и 20
средното Повардарие. Припаѓа на Вардарскиот регион, а како посебна природна целина 
му припаѓа на Тиквешко – Вардарскиот регион. Го зафаќа источниот
Котлина, на двете страни од реката Вардар, а на југо
Граничи со општините: на север со општина Штип, на исток со Конче, на југ со 
Кавадарци, на запад со Росоман и на северо
надморска височина од 150 m и зафаќа површина од 414 
oпштината, според постојната административно
припаѓаат градот Неготино и 18 населени места: Брусник, Вешје, Војшанци, Горни Дисан, 
Долни Дисан, Дуброво, Јаношево, Калањево, Криволак, Курија, Липа, Пепелиште, 
Пештерница, Тимјаник, Тремник, Црвено Брегови, Џидимирци и Шеоба
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НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

ГЕНЕРАЛНИ АСПЕКТИ  

положба на локацијата  

Просторот дефиниран за изработка на ЛУПД за КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО 
за изградба на стопански објект за ладилник и преработка на земјоделски производи  

со својата местоположба припаѓа на територија на општина Неготино
наоѓа на надморска височина од 175 метри. 

за изградба на стопански објект за ладилник и преработка на 
 oпштина Неготино, се простира со површина од 0.4758 

ЦРВЕНИКА. Предметната локација се наоѓа северозападно од град 
Неготино, на североисточната страна тангира со локалниот пат с. Курија 

 

Општина Неготино и локација на плански опфат

Општина Неготино се наоѓа во централниот дел на Р. Македонија (41015
52' и 20032' источна географска должина), во областа на 

средното Повардарие. Припаѓа на Вардарскиот регион, а како посебна природна целина 
Вардарскиот регион. Го зафаќа источниот дел од Тиквешката 

Котлина, на двете страни од реката Вардар, а на југо-исток граничи со Демир Капија. 
Граничи со општините: на север со општина Штип, на исток со Конче, на југ со 
Кавадарци, на запад со Росоман и на северо-запад со Градско. Се наоѓа на про
надморска височина од 150 m и зафаќа површина од 414 km2. Во границите на 

пштината, според постојната административно-територијална поделба на државата 
припаѓаат градот Неготино и 18 населени места: Брусник, Вешје, Војшанци, Горни Дисан, 

, Дуброво, Јаношево, Калањево, Криволак, Курија, Липа, Пепелиште, 
Пештерница, Тимјаник, Тремник, Црвено Брегови, Џидимирци и Шеоба.
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ЦРВЕНИКА, КО Неготино, 
и преработка на земјоделски производи  - 

Неготино. Просторот се 

за изградба на стопански објект за ладилник и преработка на 
се простира со површина од 0.4758 hа на 

Предметната локација се наоѓа северозападно од град 
Неготино, на североисточната страна тангира со локалниот пат с. Курија - Неготино. 

 

плански опфат 

15' и 41037' северна 
32' источна географска должина), во областа на 

средното Повардарие. Припаѓа на Вардарскиот регион, а како посебна природна целина 
дел од Тиквешката 

исток граничи со Демир Капија. 
Граничи со општините: на север со општина Штип, на исток со Конче, на југ со 

запад со Градско. Се наоѓа на просечна 
. Во границите на 

територијална поделба на државата 
припаѓаат градот Неготино и 18 населени места: Брусник, Вешје, Војшанци, Горни Дисан, 

, Дуброво, Јаношево, Калањево, Криволак, Курија, Липа, Пепелиште, 
. 
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4.1.2 Климатско-метеоролошки карактеристики на подрачјето  

Климата е важна и специфична физичко-географска карактеристика на одредено 
подрачје. Климата, поточно климатско-метеоролошките елементи (температура, врнежи, 
ветрови, влажност, инсолација, облачност и појава на магла) влијаат на процесите на 
создавање на почви, полноводноста на реките, биодиверзитетот. Овие елементи, исто 
така влијаат и на дистибуцијата на загадувачките материи во животната средина, процес 
кој доведува до промени во температурата на воздухот, облачноста, воздушните струења, 
влажноста на воздухот итн. 

Општина Неготино спаѓа во умерено континентално-субмедитеранско климатско 
подрачје, кое се карактеризира со суво и жешко лето и влажна и ладна зима. Областа 
Тиквеш и Повардарие, каде се наоѓа локацијата е под влијание на медитеранската клима, 
која продира од југ преку Демиркаписката Клисура и на континенталната клима која 
продира од север преку Велешката Котлина. 

 

Слика Климатски подрачја во Македонија 

Сударот на две различни климатски влијанија (медитеранска и континентална клима) 
создава модифицирана медитеранска клима, која се карактризира со просечна годишна 
температура на воздухот од 13.5°C. Највисоката просечна месечна температура е 24.7°C 
во јули, а најниската 1,4°C во јануари. Годишната средномесечна температура секогаш е 
над 0°C. Температурната амплитуда е 59.6°C, односно апсолутната максимална 
температура е 41.8°C (август), а апсолутната минимална температура е -17.8°C (јануари). 
Просечно годишно има 131 летен ден и 72 тропски денови. Најниската просечна месечна 
температура на површинскиот слој на почвата е 2.1°C (јануари), а највисоката 27.8°C 
(јули). Годишното температурно колебање е најголемо во површинскиот слој на почвата 
(24.7°C), а најмалото на длабочина од 100cm (16.2°C). 

Должината на траење на сончев сјај (осончување) годишно за средно Повардарие 
изнесува 2230 часа, со максимум во јули и август со времетраење од 325 часа (10 часа 
дневно), а минимум во јануари 90 часа (3 часа дневно). Просечната годишна облачност 
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изнесува 4.7/10. Максималната облачност е 6.7/10 во јануари, а минималната 2.1/10 во 
август. Просечен број на ведри денови е 118 дена, облачни 153 дена и тмурни 94 дена.  

Плувиометриските анализи покажуваат дека ова подрачје е лоцирано во најсушниот дел 
на Р. Македонија и се карактеризира со просечна годишна количина на врнежи 437mm. 
Максимална количина на врнежи по месец е 61.2mm (октомври), а минималната 47.5mm 
(мај). Поројните врнежи се со локален карактер од мај до септември. Дневниот максимум 
на врнежи изнесува 97mm. Годишно просечно се јавуваат од 7 до 10 сушни периоди со 
времетраење 10-15 дена. Сушните периоди се најчести во лето и есен, а најретки се во 
зима.  

Релативната влажност на воздухот е 68% со максимум во декември и јануари 82%, а 
минимум во јули и август 54%. Од јануари до јули влажноста на воздухот постепено се 
намалува, а од август до декември се зголемува. Снежниот покривач се задржува од 
декември до март или просечно 71 ден во годината, а точниот број на денови под снег е 
21 ден. Максималната измерена висина на снежниот покривач достиднува до 93 cm.  

Бројот на мразни денови (температура под 0°C) е 58.4 дена, а средното траење на 
мразниот период е 112 дена. Посечниот датум на есенскиот мраз е 13 ноември, а на 
пролетниот мраз 25 март. Средниот мразен период изнесува 135 дена. Маглата се јавува 
во текот на целата година. Просечно годишно има 28 магливи денови, со максимум во 
декември 7.5 дена. Росата е најчеста во рана есен и доцна пролет. Просечно годишно има 
44 денови со роса. 

Најчест ветар е Вардарецот, кој дува претежно во зимските месеци по долината на реката 
Вардар. Во текот на зимата дува со просечна брзина од 7.2m/sec. Вардарецот лете ги 
ублажува горештините, а зиме носи големи заладувања. Ветровите од останатите правци 
се слабо изразени. Западниот ветар е со просечна годишна брзина од 2.2m/sec, а јужниот 
и северниот ветар се со просечна годишна брзина од 1.5m/sec. Со мала зачестеност и 
брзина се ветровите од северо-источен правец. Воздушните струења се најчести од 
правците север и северо-запад. Струењата од север се карактеризираат со просечна 
годишна зачестеност од 145‰. Средна јачина на северните струења е 2Bof, а 
максималната 10Bof. Имаат просечна брзина 2.2 – 3.4 m/sec. Максималната регистрирана 
јачина е 27.5 m/sec. Струењата од северо-запад се карактеризираат со просечна годишна 
зачестеност 118‰. Средната јачина е 1.8Bof, а максималната регистрирана јачина 8 Bof. 
Просечната брзина на струењата од северо-запад е 2.6 m/sec.  

4.1.3 Демографија 

Согласно податоците од извршениот попис во 2002 година, во општина Неготино живеат 
19212 жители, или 0.95% од вкупното население во Р. Македонија. Во градот Неготино, 
кој претставува урбан центар на општината, живеат 13341 жители, или 68.2% од 
жителите на целата општина. Густината на населеност изнесува 46.5 жители на km2. 
Бројот на населението во другите населени места е следен: Тимјаник 1155 жители, 
Пепелиште 1074, Долни Дисан 930, Криволак 1021, Тремник 829, Војшанци 443, Курија 
216, Црвени Брегови 173, Вешје 45, Дуброво 49, Горни Дисан 11, Пештерница 3, Липа 2 и 
Брусник 3 жители. Селата Јаношево, Калањево, Џидимирци и Шеоба се целосно раселени. 
Високиот степен на градско население укажува на демографскиот миграционен 
притисок врз градот Неготино и празнење и раселување на некои рурални подрачја.  

Порастот на населението во однос на пописот од 1994 година изнесува 3.7%.  Половата 
структура на населението во општина Неготино е следната: 9777 жители се од машки 
пол или 50.89%, а 9435 жители се од женски пол или 49.11%.  

Според социо-економските карактристики на населението, во зависност од економскиот 
статус на одредено лице, се разликуваат 3 категории на население: активно население, 
лица со лични приходи и издржувано население.  Бројот на активно население изнесува 
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8746 жители или 56.68%. Од ова активно население 5189 жители, т.е. 59.33% се мажи, а 
3557 или 40.67% се жени. Од вкупниот број на активно население, 4865 жители се 
вработени, додека 4672 жители се невработени. Од невработените 3397 живеат во 
градот Неготино, а 1275 живеат во руралниот дел од општината. Стапката на 
невработеност изнесува 44.4%, од кои 52.8% се мажи, а 47.2% се жени. Стапката на 
вработеност изнесува 36.2%. Од вкупниот број на вработени 64.6% се мажи, а 35.4% се 
жени.  Бројот на лица со лични приходи изнесува 3747 жителиили 19.5% од вкупното 
население. Според пописот од 2002 година, бројот на издржувано население изнесува 
6432 жители или 33.47% од вкупното население.  

Земјоделското население во општина Неготино брои околу 2305 лица, кои учествуваат со 
12% во вкупниот број на население.  

Споредбените податоци од пописот извршен во 1994 година и пописот од 2002 година 
покажуваат дека бројот на населението во рамки на сегашната општина Неготино се 
зголемил за 871 жител или 4.75%. Стапката на пораст на ниво на цела општина изнесува 
0.58%. Морталитетот на 1000 жители изнесува 7.9 жители. Миграционото салдо е 88 
жители. Просечната возраст според пописот од 1994 година била 32.7 години со индекс 
на стареење 0.356. Просечната возраст според пописот од 2002 година била 35.7 години 
со индекс на стареење 0.524. 

4.1.4 Инфраструктура 

4.1.4.1 Комуналната инфраструктура 

Снабдувањето со санитарна вода на населението како и на другите потрошувачи кои 
користат вода за пиење на подрачјето на општина Неготино се врши во најголем процент 
преку градскиот водоводен систем “Лукар” од општина Кавадарци, изграден и предаден 
во употреба во 1974 год. На овој систем приклучен е градот Неготино. Максималниот 
проток на вода во системот изнесува 105 l/s, а во сушни години 60 l/s, заради што во 
летниот период не ги задоволува потребите. 

Водоводниот систем во општина Неготино се состои од објектите: 

• резервоар на ниска зона 
• резервоар за висока зона 
• водоводна мрежа за ниска зона 
• водоводна мрежа за висока зона 
• подземни противпожарни хидранти за обезбедување на објектите од пожар 

Вкупната должина на изградената водоводна мрежа е 45 km. На оваа мрежа врзани се 12-
13 подземни пожарни хидранти. Должината на главниот цеовод е 28750 m, од кои 
18000m се ПВЦ цевки, а 10750 m се челични цевки. Должината на разводната мрежа во 
градот изнесува 32226 m, од кои 13397 m се ПВЦ цевки, 14917 m се цевки изработени од 
салонит, а 3912 m се челични цевки.   

Во текот на целата година, а особено во летните месеци кога потрошувачката на вода е 
зголемена и се јавува недостиг од околу 30 л/с. Исклучувањата и рестрикциите на водата 
го зголемуваат ризикот од бактериолошко загадување на истата. Загубата на вода во 
системот достигнува и до 50%, а се должи на старата градска водоводна мрежа изградена 
пред повеќе од 20 години и дивите приклучувања на системот. Во водоснабдителската 
мрежа на одредени потези постои намалување-загуби на притисокот заради што се 
наметнува потреба од реконструкција или проширување на мрежата. 

Водата од постојниот градски водовод “ЛУКАР” се оценува како хигиенски исправна 
согласно санитарно хигиенските норми и важечките законски прописи. Контрола на 
квалитетот на водата за пиење редовно се врши од страна на Заводот за здравствена 
заштита Велес, Организациона единица Неготино. Според иформацијата за 
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водоснабдувањето и квалитетот на водата за пиење во општина Неготино добиена во 
месец март оваа година, состојбата на квалитетот на водите за пиење од локалните 
водоводи е хигиенски неисправна при што процентот на неисправност се движи од 65 до 
100% и тоа во следните населени места: Тремник (над 60%), Курија (75%), Долни Дисан, 
Горни Дисан и Вешје (80%), Војшанци (90%) и Црвени Брегови (65%). Единствено во 
населено место Пепелиште, според извршените проверки водата е сосема чиста и 
исправна за користење. 

Одржувањето на водоснабдителните објекти е во надлежност на ЈП Комуналец-Неготино. 
Вкупна потрошувачка на вода од градскиот водоснабдителен систем изнесува 6 000 m3. 
Во текот на целата година, а особено во летните месеци кога потрошувачката на вода е 
зголемена и се јавува недостиг од околу 30 l/s. Исклучувањата и рестрикциите на водата 
го зголемуваат ризикот од бактериолошко загадување на истата. Загубата на вода во 
системот достигнува и до 50%, а се должи на старата градска водоводна мрежа изградена 
пред повеќе од 20 години и дивите приклучувања на системот. Во водоснабдителската 
мрежа на одредени потези постои намалување-загуби на притисокот заради што се 
наметнува потреба од реконструкција или проширување на мрежата. 

Фекална канализација 

Одведувањето на фекалните и отпадните води во општината Неготино се врши преку 
мрежа од затворен тип – сепаратен систем. Испуштањето на фекалните и отпадните води 
се врши директно во Неготинска Река без претходно механичко или биолошко 
прочистување. Должината на фекалната канализација изнесува 45 km, изработена од 
азбестно-цементни цевки. Во населените места Тимјаник, Криволак, Пепелишта и 
Војшанци фекалната канализација е делумно изградена, а во тек е нејзина изградба во 
Тремник.  

Атмосферска канализација 

За одведување на атмосферските води од крововите, улиците и другите површини во 
градот Неготино има изградено делумна атмосферска канализација која покрива околу 
50% од градот. Главен рецепиент на атмосферските води се регулираното корито на 
реката Вардар, и регулираниот порој "Маренски уши". Вкупната должина на изградената 
атмосферска канализација е 20 km. 

4.1.4.2 Електрична мрежа 

Една од постојните термоелектрани во Р. Македонија е ТЕЦ Неготино, лоцирана во 
општина Неготино. ТЕЦ Неготино има инсталиран капацитет од 210 MW/h. 

 Напојувањето со електрична енергија во општината се врши од електро-енергетскиот 
ситем на Р. Македонија. Постојни главни напојни точки се: 

• TS 110/35/20/10 kV "Неготино” со снага на енергетски трансформатори: на 110 
kV-1x 20 MVA и на 35 kV-1x 8 MVA. 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(1x150mm2), 35 kV; 

• 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 А1 челично јаже 
95mm2. 

Според податоците од подружницата Оператор на ЕЕЦ за постојни и планирани 110kV и 
400kV, локацијата на планираната депонија е на растојание околу 650m од 110kV ДВ 
Дуброво-Бучим и околу 750 m од 400kV ДВ Дуброво-Штип (мислење од МЕПСО дадено во 
прилог Х). 
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4.1.4.3 Телекомуникации 

Основа на радиодифузниот систем во Р. Македонија е Македонската радио телевизија, 
која со својата мрежа на предаватели обезбедува следење на радио и телевизиска 
програма. Во општина Неготино има две приватни радиа: радио Микс и радио Енерџи. 
Локална телевизија нема, присутен е кабелскиот оператор Инел. Во општина Неготино се 
зголемува бројот на приклучени телефонски апарати, а особено се забележува зголемено 
користење на мобилни телефони и интернет.  

4.1.4.4 Сообраќај 

Сообраќајниот систем во општина Неготино го сочинуваат патниот, железничкиот и 
поштенскиот сообраќај, а системот за врски го сочинуваат телекомуникациите и 
радиодифузниот систем. Сите видови на сообраќај поединечно имаат соодветна 
инфраструктура, објекти и средства за извршување на определен обем на транспорт на 
работа и услуги. 

Патна инфраструктура 

Според својата местоположба, во централниот дел од државата, низ општина Неготино 
минува значаен меѓународен коридор (трансферзала север-југ), кој има одлучувачко 
влијание во сообраќајното поврзување на општината со другите општини во Р. 
Македонија 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 Р. 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 на 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. Вкупната должина на постојната градска мрежа во градот Неготино изнесува 
25km. Во општината има 51km локални патишта. Според анализите и планските 
согледувања, општина Неготино нема доволно сообраќајни површини. Карактеристично 
за малите места како Неготино е тоа што населението најчесто оди пеш, заради што се 
наметнува потребата за обезбедување на адекватни профили на пешачки патеки 
согласно современите стандарди за безбедност во сообраќајот. 

Железнички сообраќај 

Во општина Неготино железничкиот сообраќај се обавува на мрежа од отворени 
железнички линии, станични и индустриски колосеци.  

Линијата Табановце – Скопје - Гевгелија (213.5km) која минува ноз општината, покрај 
магистралниот карактер во рамки на државата ицтовремено има и меѓународен 
карактер. Оваа железничка линија е електрифицирана, со осен притисок 22.5 тони и на 
неа не може да се развиваат брзини поголеми од 120km/h.  

Железничката мрежа располага со неколку железнички станици (патничко-товарни), 
опремени со претпростор за патници и шалтери во Кукуречни, Криволак, Неготино и 
Дуброво. Во Неготино АД Повардарие има индустриски колосек.  

4.1.5 Стопански развој 

Според податоците, добиени од Централниот регистар во 2010 година, во општина 
Неготино се регистрирани 1206 деловни субјекти од кои 42.8% се претпријатија, 32% 
трговски друштва и 13% 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 
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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. 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 на општина Неготино застапено е и сточарството. Покрај 
индивидуалните домаќинства кои одгледуваат добиток за задоволување на своите 
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. 

4.2 РЕЛЕВАНТНИ АСПЕКТИ 

4.2.1 Водни ресурси 

Варијациите на хидролошките циклуси на реките во земјата зависат од сезонските 
промени на врнежите и температурите. Стапката на намалување на ефективните врнежи 
во Македонија покажува различен процент зависно од доминантната клима во 
регионите.  Проекциите за 2050  година укажуваат на намалување од околу 15% на 
врнежите во регионите под доминантни влијанија на планинско-алпска клима 
(претставени преку станиците Лазарополе, Попова Шапка и Солунска Глава); околу 20-
23% во југозападниот дел на Македонија под влијание на континентална клима  
(претставен преку станиците Охрид и Ресен); и околу 35-40%  во другите региони на 
Македонија. Проекциите за намалување на врнежите до 2100  година се околу 30%  во 
региони под доминантно влијание на планинско-алпска клима;  околу 45%  во 
југозападниот дел на Македонија под влијание на континентална клима;  и околу 70%  во 
другите региони на Македонија.  

Водата претставува ограничен и основен ресурс, неопходен за одржување на животот,со 
којшто се обезбедува социјална добросостојба, економски просперитет и здравје на 
екосистемот. Според хидрографската состојба во земјата, постојат четири подрачја на 
речен слив (Вардар, Црн Дрим, Струмица и Јужна Морава) и три природни езера 
(Охридско Езеро, Преспанско Езеро и Дојранско Езеро). Најголем дел од водите се 
домицилни, формирани на територијата преку врнежи. Република Македонија не е 
богата со површински води и тие главно зависат од појавата, времетраењето и 
интензитетот на врнежите. Како резултатат на морфолошката, хидрогеолошката и 
хидрогеографската структура на релјефот, површинските теченија брзо се втекуваат во 
хидрографската мрежа (реките, потоците, и езерата) и водата истекува надвор од 
земјата. Единстевени исклучоци се карстните области, каде што водата се задржува 
подолго време под површината и ги прихранува протечните води од речната мрежа. 

Со Уредбата за класификација на водите, а според намената и степенот на чистотата, 
површинските води (водотеците, езерата и акумулациите) и подземните води се 
распоредуваат во класи, и тоа: 

Класа Употреба / користење на водата 

I Класа многу чиста, олиготрофична вода, која во природна состојба со евентуална 
дезинфекција може да се употребува за пиење и за производство и преработка на 
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Класа Употреба / користење на водата 

прехранбени производи и претставува подлога за мрестење и одгледување на 
благородни видови на риби - салмониди. Пуферниот капацитетот на водата е многу 
добар. Постојано е заситена со кислород, со ниска содржина на нутриенти и бактерии, 
содржи многу мало, случајно антропогено загадување со органски материи (но не и 
неоргански материи). 

II Класа малку загадена, мезотрофична вода, која во природна состојба може да се 
употребува за капење и рекреација, за спортови на вода, за одгледување на други 
видови риби (циприниди), или која со вообичаени методи на обработка-
кондиционирање (коагулација, филтрација, дезинфекција и слично), може да се 
употребува за пиење и за производство и преработка на прехранбени производи. 
Пуферниот капацитет и заситеноста на водата со кислород, низ целата година, се добри. 
Присутното оптоварување може да доведе до незначително зголемување на 
примарната продуктивност. 

III Класа умерено еутрофична вода, која во природна состојба може да се употребува за 
наводнување, а по вообичаените методи на обработка (кондиционирање) и во 
индустријата на која не и е потребна вода со квалитет за пиење. Пуферниот капацитет е 
слаб, но ја задржува киселоста на водата на нивоа кои сеуште се погодни за повеќето 
риби. Во хиполимнион повремено може да се јави недостиг на кислород. Нивото на 
примарната продукција е значајно, и може да се забележат некои промени во 
структурата на заедницата, вклучувајќи ги и видовите на риби. Евидентно е 
оптоварување од штетни супстанци и микробиолошко загадување. Концентрацијата на 
штетните супстанци варира од природни нивоа до нивоа на хронична токсичност за 
водниот живот. 

IV Класа силно еутрофична, загадена вода, која во природна состојба може да се 
употребува за други намени, само по одредена обработка. Пуферниот капацитетот е 
пречекорен, што доведува до поголеми нивоа на киселост, а што се одразува на развојот 
на подмладокот. Во епилимнионот се јавува презаситеност со кислород, а во 
хиполимнионот се јавува кислороден недостиг. Присутно е “цветање” на алги. 

 
Природните и вештачките водотеци, делниците на водотеците, езерата, акумулациите и 
подземните води, чии води според намената и степенот на чистотата се распоредуваат во 
класи, согласно Уредбата за категоризацијана водите, се делат на пет категории. 

Во I категорија се распоредуваат водотеците чии води мораат да ги исполнуваат 
условите на I класа, во II категорија условите на II класа, во III категорија условите на III 
класа, во IV категорија условите на IV класа, а во V категорија се распоредуваат 
водотеците чии води мораат да ги исполнуваат условите на V класа. 

На територтијата на општината Неготино течат реките Вардар, Црна Река и Луда Мара. 
Според Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните 
води (Сл.весник 18/99), Луда Мара/Ваташка Река од Кавадарци до вливот на Река Вардар 
е во II категорија, а водите на Река Вардар од вливот на Црна Река до границата со 
Република Грција се во II категорија. 

4.2.2 Квалитет на амбиентен воздух  

За да се следи состојба на квалитетот на водухот се врши мониторинг на загадувачките 
супстанци и истите се идентификуваат квалитативно и квантитативно. Мониторингот 
има суштинска задача во управувањето со животната средина - тој претставува основа за 
преземање на мерки за заштита на воздухот од загадување и подобрување на квалитетот 
на воздухот. 

Во Република Македонија мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух го вршат 
Министерството за животна средина и просторно планирање кое управува со Државниот 
автоматски систем за квалитет на воздух, како и Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) со 
Центрите за јавно здравје од Скопје и Велес. 
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Министерството за животна средина и просторно планирање управува со Државниот 
автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух, кој се состои од 15 
мониторинг станици, од кои една е поставена во Кавадарци. 

Автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух вршат мониторинг на 
следните загадувачки супстанци: 

• сулфур диоксид 
• азот диоксид 
• јаглерод моноксид 
• озон 
• цврсти честички со големина до 10 микрометри (PM10) 
• бензен, толуен, етил-бензен, орто и пара ксилен (BTX) 

Граничните вредности за нивоа и видови  на загадувачки супстанции во амбиентниот 
воздух се дадени во следните табели. 

Табела Гранични вредности за заштита на човековото здравје 

Загадувачка 
супстанца 

Просечен 
период 

Гранична 
вредност 

која треба 

да се 
достигне 

во 2012 

год. (µg/m3) 

Дозволен 
број на 

надминувања 

во текот на 
годината 

Гранична 
вредност 

за 2012 

год. 
(µg/m3) 

Праг на 
аларм. 

S02 1h 350 24 350  
24h 125 3 125  
3 последов. 
часа 

   500 

NO2 1h 200 18 200  
1 god. 40 0 40  
3 последов. 
часа 

   400 

PM10 24h 50 35 50  
1 god. 40 0 40  

CO Макс.дневна 8h 
ср.вредност 

10 mg/m3 0 10 mg/m3  

 
Табела Гранични вредности за заштита на екосистеми и вегетација 

Загадувачка 
супстанца 

Заштита Просечен 
период 

Гранична 
вредност која 

треба да се достиг

во 2012 год. 
(µg/m3) 

Маргина на 
толеранција 

за 

2010 
(µg/m3) 

Гранична 
вредност 

за 2010 год. 

(µg/m3) 

S02 Екосистеми Година 
Зимски 
период 

20  20 

NOx (NO+NO2) Вегетација Година 30  30 
 

Оценка на квалитетот на воздухот на поширокото подрачје 

Според податоците на ЛЕАП-от за општина Неготино, доминантен загадувач на воздухот 
во општина Неготино е термоелектраната Неготино. И покрај тоа што Термоелектраната 
работи повремено, сепак со својот техничко-технолошки процес при максимално 
производство, влијае врз квалитетот на воздухот. 

Во однос на загадувањето на воздухот треба да се истакне и начинот на затоплување на 
домаќинствата, деловните објекти и институциите во Неготино. Имено, затоплувањето 
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на станбените објекти (индивидуални и колективни) се врши со: дрва, јаглен, 
електрична енергија и други горива. 

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. 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. 

Високите концентрации на PM10 произлегуваат од согорувањето на горивата во 
возилата, загадувањето произлегува и од индустриските производни капацитети и 
топлификационите станици. Оваа состојба особено се потенцира во зимскиот период 
кога врз зголемувањето на концентрацијата на овие честички влијае и затоплувањето на 
домовите, а влијаат и климатолошките и метеоролошките услови. Влијанието на 
временските услови особено се забележува во котлините каде што има појава на магла, 
нема доволно струење на воздухот кое би го одведувало загадувањето, а има и појава на 
температурна инверзија. 

Супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка 

Озонот е молекула составена од три кислородни атоми. Сконцентриран е во горните 
слоеви на атмосферата, помеѓу 20-от и 40-от километар над земјината површина. На 
секои 10 милиони молекули на воздух околу три молекули се озон.  

И покрај тоа, озонската обвивка претставува штит од штетното влијание на 
ултравиолетовите зраци емитирани од сонцето, кои продирајќи до земјината површина 
предизвикуваат рак на кожата и катаракта кај луѓето и животните, супресија на 
имунолошкиот систем, намалување на жетвените приноси, нарушување на синџирот на 
исхрана во морињата и придонесуваат за глобалното затоплување.  

Најчесто употребувани супстанции одговорни за приближно 80% од вкупното 
осиромашување на стратосферската озонска обвивка, се хлорираните јаглеводороди 
(CFCs) кои се користат во ладилните уреди, клима уредите, како распрскувачи на пена, 
растворувачи, стериланти и аеросолни пропеланти. Кога ќе се ослободат во атмосферата 
овие халогенираните јаглеводороди (CFCs) под дејство на сончевите зраци се распаѓаат 
ослободувајќи хлорни атоми кои влегуваат во реакција со озонската молекула. Притоа се 
формира хлорен оксид кој е многу нестабилен и лесно се врзува со кислородниот атом. 
Продукти на оваа реакција се хлор и друга кислородна молекула.  
Ослободениот атом на хлор учествува во понатамошни реакции овозможувајќи 
повеќекратно повторување на овој процес. Се проценува дека секој атом на хлор може да 
уништи 100.000 озонски молекули пред да ја напушти атмосферата.  

Контролирани супстанции со Монтреалскиот протокол кои наоѓаат примена во 
Република Македонија се Трихлорофлуорометан, Дихлородифлуорометан, 
Хлоропентафлуороетан, Бромотрифлуорометан, Хлородифлуорометан, 2,2-дихлоро-2-
флуороетан и Метилбромид.  

CFCs (заситени ациклични јаглеводороди кои во својата молекула содржат атоми на хлор 
и флуор): овие хемикалии се синтетизирани во дваесетите години од минатиот век. 
Нашле широка примена поради својата хемиска стабилност, како и поради други корисни 
особини: не се токсични, не се запалливи, не се канцерогени и не предизвикуваат 
оштетувања кај живите организми. Поради својот долг животен век во атмосферата и 
својството да предизвикуваат оштетувања на стратосферската озонска обвивка, нивната 
употреба е ограничена со меѓународни договори (Виенска конвенција за заштита на 
озонската обвивка и Монтреалски протокол за супстанциите што ја осиромашуваат 
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озонската обвивка). Тие се класифицирани во Анекс А, Група I и Анекс Б, Група I на 
Монтреалскиот Протокол. 

Халони ( заситени ациклични јаглеводороди кои во својата молекула содржат атоми на 
бром и флуор): овие јаглеводороди во својата молекула покрај хлор содржат и бромни 
атоми, што е причина за високиот потенцијал на осиромашување на озонската обвивка 
(пр: потенцијалот на халон 1301 е 10, што всушност ја прави оваа супстанција најопасен 
осиромашувач на стратосферскиот озон). Главната примена на халоните е како средства 
за гасење на пожари (во стационарните и мобилните системи), а понекогаш и како 
супресанти на експлозии. Тие се класифицирани во Анекс А, Група II на Монтреалскиот 
Протокол. 

HCFCs (незаситени јаглеводороди кои во својата молекула содржат атоми на хлор и 
флуор): тоа се јаглеводороди во чија молекула не се заменети сите водородни атоми со 
атоми на халоген елемент (флуор и хлор), што е причина тие да се распаѓаат во 
тропосферата, односно се намалува нивната перзистентност во атмосферата и имаат 
помалку деструктивен ефект врз озонската обвивка. Во оваа фаза тие се користат како 
транзициони алтернативи на CFCs. Тие се класифицирани во Анекс Ц, Група I на 
Монтреалскиот Протокол. 

Метилбромид (CH3Br - незаситен јаглеводород кој содржи атом на бром): тоа е биоцид 
со широк спектар кој се користи во земјоделството од шеесетите години на минатиот век 
за контрола на голем број болести кај културите (преку фумигација на почвата), заштита 
од инсекти, нематоди и плевел. При директен контакт со високи концентрации на 
метилбромид доаѓа до оштетувања на нервниот и респираторниот систем кај луѓето. 

Контролни мерки на Монтреалскиот протокол кои се однесуваат на Република 
Македонија како земја од член 5 од Протоколот (во табелата се класифицирани само 
супстанциите кои наоѓаат примена во земјата):  

Монтреалски 

Протокол 

Контролирани 

супстанции кои се 

користат во Република 

Македонија 

Обврски на Република Македонија (како 

земја класифицирана во член 5 од 

Монтреалскиот Протокол) 

Анекс Група 

  

A 

I 
CFC-11 

CFC-12 

База: Просек од потрошувачката во 1995-1997 

Замрзнување : 1 Јули 1999 

50% редукција : 1 Јануари 2005 

85% редукција : 1 Јануари 2007 

100% редукција : 1 Јануари 2010 

II 
Халон-1211 

Халон-1301 

База: Просек од потрошувачката во 1995-1997 

Замрзнување : 1 Јануари 2002 

50% редукција : 1 Јануари 2005 

100% редукција : 1 Јануари 2010 

Ц I 
HCFC-22 

HCFC-141b 

База: Потрошувачка во 2009-2010 година 

Замрзнување : 1 Јануари 2013 година 

10% редукција : 1 Јануари 2015 година 

35% редукција : 1 Јануари 2020 година 
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67,5% редукција : 1 Јануари 2025 година 

97,5% редукција : 1 Јануари 2030 година 

100% редукција : 1 Јануари 2040 година  

Е I MeBr 

База: Просек од потрошувачката во 1995-1998 

Замрзнување : 1 Јануари 2005 

100% редукција : 1 Јануари 2015 

  

Национална програма за елиминација на супстанциите што ја осиромашуваат озонската 
обвивка е изработена во 1996 година. Во неа е дадена стратегијата на Република 
Македонија за замена на супстанциите што осиромашуваат озонската обвивка со 
акционен план за таа цел. Македонија не е произведувач, туку само потрошувач на 
супстанциите што осиромашуваат озонската обвивка. Вкупната потрошувачка во 1996 
година беше 560 МТ, од 75% отпаѓаат на производството на пени и фрижидери. 

Неколку проекти беа предложени во Националната програма за забрзување на замената 
на супстанциите што осиромашуваат озонската обвивка. Сите проекти се технички и 
финански поддржани од Мултилатералниот фонд на Монтреалскиот протокол, преку 
UNIDO, како агенција за имплементација.  

Потрошувачка на супстанции што осиромашуваат озонската обвивка во периодот од 
1995-2005 година во Република Македонија: 

Супстанција 
ODP тони*/годишно 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

CFC-11 480,00 413,00 418,41 15,00 8,80 7,12 - - - 
    

CFC-12 72,00 101,00 69,10 77,83 183,07 39,60 39,58 34,07 44,53 8,27 11,83 6,99 
 

CFC-113 - - - - - 0,02 - - - 
    

CFC-114 6,00 - - - - - - - - 
    

CFC-115 - - - - 0,02 2,72 7,10 0,04 4,80 0,50 
   

Халон-1211 - - 3,87 - - - - - - 
    

Халон-1301 30,00 30,00 32,40 - - - - - - 
    

CFC-111 - - - - 1,36 - - - - 
    

CCl4 - 4,40 0,02 0,10 0,16 0,04 - 0,01 - 
 
0,012 

  
HCFC-22 1,54 2,31 1,83 1,25 1,08 4,93 10,36 3,81 5,96 4,76 1,86 2,36 1,25 

HCFC-141b - 0,11 - 2,31 0,11 0,05 - 0,11 - 
    

Метилбромид - 12,00 12,00 12,90 27,24 23,37 19,92 5,32 - 
    

Вкупно 589,54 562,82 537,63 79,39 221,78 77,85 76,96 43,36 55,29 13,53 13,70 9,35 1,25 

ODP: потенцијал на осиромашување на озонската обвивка. 

ODP тони: потрошувачка во метрички тони мултиплицирана со вредноста на потенцијалот на 

осиромашување на озонската обвивка. 
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4.2.3 Управување со отпад 

Поголем дел од комуналниот отпад се создава од домаќинствата и од комерцијалните 
дејности (трговија, угостителство и туризам). 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. 

Годишната количина на цврст отпад во градот изнесува околу 30.000 m3. Ако кон оваа 
количина се додаде и отпадот од приградските населби, кој се складира на диви депонии, 
сериозноста на проблемот добива уште поголема димензија. Динамиката на изнесување, 
транспортирање и депонирање на комунален отпад е димензионирана во зависност од 
количината на отпадот, густината на населението како и расположивоста на превозните 
средства (специјални возила и трактори). Моментално ЈП Комуналец располага со две 
специјални возила-Смеќарки, 1 возило за подигање контејнери и 2 трактори. Според 
предвидената динамика за подигање, транспорт и отстранување на отпадот во 
централното градско подрачје празнењето на кантите во урбаните заедници се врши 
еднаш неделно. Во Неготино нема пракса за мерење на количините создаден отпад. Како 
репер се користи Стратегијата за управување со отпад, Сл. Весник на РМ бр. 39/08), 
според која се зема 290 kg/жител за урбана средина и 140 kg/жител за рурални средини. 
Согласно овие показатели количината на отпад кој се создава во градот Неготино се 
проценува дека изнесува 3915 t/годишно, додека во руралните средини изнесува 784 
t/годишно или вкупно 4699 t/годишно. 

За намалување на отпадот неопходно е создавачот на отпадот да го селектира, 
клсифицира според листата на отпадот, врши контролана влијанието на отпадот врз 
животната средина и врз здравјето на луѓето. 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. Од вкупно 4966 тони отпад 
годишно на отпад од пластика отпаѓаат 9,7% што претставиува 481 тон. 

Постојниот начин на собирање и третман на комуналниот цврст отпад не го опфаќа 

селектирањето и рециклирањето на оние фракции на комуналниот цврст отпад кои може да 

бидат рециклирани. Нема организирано примарно селектирање на отпадот, а на местата 

кадешто се подига отпадот не се поставени соодветни садови за сепарирање на отпадот, па 

така, како конгломерат од различни фракции, комуналниот отпад завршува на депонијата. 

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. Во 
рамки на програмата ЦАРДС 2001 изработена е Студија за состав на отпадот според која 
од вкупната количина на отпад 2,6% отпаѓа на овој тип на отпад односно 129 тони. 

Состојби со биоразградливиот отпад  

Праксата за собирање на биоразградливиот отпад во Општината не е воспоставена, а 
согласно традиционалната употреба на истиот во земјоделието малку е веројатно дека и 
во иднина овој вид на отпад ќе биде дел од некој организиран систем за постапување. Со 
оглед на фактот што биоразградливиот отпад, како фракција во комуналниот отпад, се 
сретнува со 26%, проценетите количини што се создаваат на територија на општина 
Неготино се дадени во следната табела.  
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Табела Биоразградлив отпад во општина Неготино 

 

(извор: План и програма за управување со отпад во општина Неготино, 2012-2017 год.) 

Органскиот отпад, како фракција, се издвојува со најголеми количини во вкупно 
создадаени количини отпад во општината. Истиот варира од место до место и во 
најголема мерка зависи од прехрамбените навики на населението, како и од видот на 
стопанските активности. Дополнително, врз количината на отпадот во голема мерка 
влијае и сезоната. Сезонскиот карактер особено се манифестира во текот на пролетта и 
есента, кога се генерираат најголемите количини на биоразградлив отпад од 
домаќинствата. Како фракција на комуналниот отпад, се сретнува со 26,2% проценетите 
количини што се создаваат на територијата на општина Неготино изнесува 1301 тон (и 
проценки за 1400 t до 2017 година). На територијата на општината нема соодветно 
управување со овој тип на отпад кој може да претставува добар економски потенцијал. 

За општина Неготино една од карактеристиките е и лозарското производство. Имено, во 
текот на периодот на кроење на лозите се создаваат големи количини на лозови прачки, 
кои неорганизирано се собираат и палат во близина на лозовите насади. Иако овој отпад 
е органски, потребни се мерки за негово организирано собирање и преработка. Постојат 
можности со процес на обработка од нив да се добие секундарен производ а со тоа и 
негова повторна употреба. На територијата на општина Неготино има 4200 hа површини 
под лозови насади и се претпоставува дека овој тип на отпаден материјал изнесува околу 
300 тони. 

Органските отпадоци кои се создаваат од преработката на грозјето во АД Винарска визба 
Повардарие и во другите приватни винарски визби ја наметнува потребата за нивно 
соодветно отстранување. Во моментов овој отпад се отстранува на диви депонии 
лоцирани во непосредна близина на производните капацитети. Карактеристичен пример 
за општина Неготино е начинот на отстранување, односно ослободување на големите 
количини на органски отпад кој се создава во периодот на производство на ракија во 
домашни услови. Од овој процес произлегуваат големи количини на отпадоци-комиње 
кое се исфрла или во фекалната или во атмосферската канализација поради што 
настанува процес на ферментација, трулење на отпадоците, се размножуваат инсектите и 
се создаваат непријатни гасови кои се шират низ градот. 

Идни локални стратешки решенија за биоразградливиот отпад 

Планот за управување со отпад на општина Неготино во однос на оваа фракција од 
отпадите што се создаваат во општината, упатува на обврската за намалување на 
процентот на биоразградлив отпад што смее да се депонира2, особено по реализацијата 
на стратешката цел за регионално управување со комуналниот отпад и изградба на 
регионална депонија за комунален отпад за Вардарскиот плански регион. Во тој контекст 
насока, Планот за управување со отпад “препорачува да се премине кон привремено 
решавање на проблемот со сепарирање на отпадот и изградба на компостара која би 

                                                           
2
 Правилник за количините на биоразградлив отпад што е дозволено да се депонира (Сл.весник на 

РМ бр.108/09) 
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опфатила неколку соседни општини во близина на Општина Неготино, а ќе се опфатат и 
сите винарии во регионот”.  Во оваа насока, Планот упатува на: 

• Стимулирање на индивидуални иницијативи за одвоено собирање и 
компостирање на органскиот отпад на локално ниво, преку ослободување од дел 
од надоместокот за собирање на отпадот.  

• Подготовка и имплементација на информативна кампања насочена кон 
производителите на отпад и компост.  

• Подготовка на програма за развој на пазарот. Програмата треба да ги вклучи сите 
носители (локалните власти, потенцијалните компостери и целокупниот сектор 
за управување со отпад). Програмата треба да го промовира производство на 
компост и да ја дефинира инфраструктура за компостирање.  

• Трансфер на знаења и добри пракси, прво на општинско ниво, а потоа пошироко, 
на регионално ниво, со можност за окрупнување на активностите, со што би 
станале поефикасни и економски поисплатливи.  

Во времето на подготовка на овој извештај, не се утврдени конретни локални стратешки 
насоки за управување со биоразградлив отпад ниту стимулативни мерки за 
индивидуални иницијативи за одвоено собирање и соодветно постапување. 

Депонирање на комунален отпад 

Депонирањето на цврстиот комуналниот отпад, што е производ на животните и работни 
активности на луѓето, како и од работата на индустриските капацитети е еден од 
посериозните проблеми во Општината. Комуналниот отпад порано, а и сега се депонира 
на локалитетот "Бучето", на 6 кm од градот Неготино, покрај локалниот пат кој ги 
поврзува градот Неготино со околните села, непосредно до река Вардар. 

На депонијата се носи мешовит отпад, поради неможноста да се реализира примарна 
селекција на отпадот. Самата депонија не е оградена и нема 24 часовна стражарска 
служба. Отпадот се распоредува слободно, во зависност од обезбедениот простор за 
пристап на возилата од Јавното претпријатие. Отпадот не се распоредува со помош на 
булдожер, ниту се препокрива со инертен материјал или пак со земја од околното 
земјиште. Често оваа депонија гори, делумно предизвикано од човечки фактор, делумно 
од самозапалување. Според количествата на отпад, кои се депонираат секојдневно, се 
проценува дека на површина од 6 хектари има место за одложување на отпад за уште 10 
години. 

Општина Неготино има за цел да го усогласи управувањето на отпадот со законските 
обврски во соработка со комуналното претпријатие. Во таа насока, Општината има 
изработено План и програма за управување со отпад, што треба да придонесе до 
подобрување на состојбата со животната средина.  

4.2.4 Бучава и вибрации во животната средина во подрачјето  

Бучавата во животната средина е во постојан пораст, особено тешко се контролира, во 
густо населените агломерации и резиденцијалните средини во близина на автопатишта, 
железнички пруги и аеродроми. Таа зазема значајно место во редот на негативните 
последици врз животната средина и претставува бучава предизвикана од несакан или 
штетен надворешен звук, создаден од човековите активности, којшто, предизвикува 
непријатност и вознемирување. Најголеми извори на бучавата во животната средина се 
превозните средства од патен, железнички и воздушен сообраќај, индустриската 
активност, бучава од соседството и особено значајна и специфична за Македонија е 
бучавата од градежните активности. Влијанијата на бучавата врз луѓето се сумирани на 
следната слика. 

Мерењето и следењето на бучавата се потребни за постигнување и одржување на нивоа 
на бучава во животната средина во рамки на граничните вредности, дефинирани во 
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четири подрачја според степенот за заштита од бучава, со крајна цел да се заштити 
здравјето и добросостојбата на населението. Согласно постојната законска регулатива, 
податоците од мерењето и следењето на нивото на бучава се доставуваат до 
Министерството за животна средина и просторно планирање, Македонски 
информативен центар за животна средина.  

Законот ги определува основните носители на обврската за заштита од бучава во 
животната средина, а тоа се: 

• Органите на државната управа; 
• Општините, градот Скопје и општините во градот Скопје; 
• Правните и физички лица. 

Според Законот за заштита од бучава во животната средина, бучава во животната 
средина е бучава предизвикана од несакан или штетен надворешен звук создаден од 
човековите активности кој што е наметнат од блиската средина и предизвикува 
непријатност и вознемирување, вклучувајќи ја и бучавата емитувана од превозни 
средства, патен, железнички и воздушен сообраќај и од места на индустриска активност. 
Непријатност од бучава значи вознемиреност предизвикана од емисија на звук кој е чест 
и/или долготраен, создаден во определно време и место, а кој ги попречува или влијае на 
вообичаената активност и работа, концентрација, одморот и спиење на луѓето. 
Вознемиреност од бучава се дефинира преку степенот на вознемиреност на населението 
од бучава определена со помош на теренски премери или увиди. 

Граничните вредности за основните индикатори за бучавата во животната средина се 
утврдени во Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава. Според степенот 
за заштита од бучава, граничните вредности за основните индикатори за бучавата во 
животната средина предизвикана од различни извори не треба да бидат повисоки од: 

Подрачје диференцирано 

според степенот на заштита 

од бучава 

Ниво на бучава изразено во dB 

Лд Лв Лн 

Подрачје од прв степен 50 50 40 
Подрачје од втор степен 55 55 45 
Подрачје од трет степен 60 60 55 
Подрачје од четврт степен 70 70 60 

Лд - ден (период од 07,00 до 19,00 часот), Лв - вечер (период од 19,00 до 23,00 часот) / Лн - ноќ 
(период од 23,00 до 07,00 часот) 

Подрачјата според степенот на заштита од бучава се определени во Правилникот за 
локациите на мерните станици и мерните места (2008). 

� Подрачје со I степен на заштита од бучава е подрачје наменето за туризам и 
рекреација, подрачје во непосредна близина на здравствени установи за болничко 
лекување и подрачје на национални паркови и природни резервати. 

� Подрачје со II степен на заштита од бучава е подрачје кое е примарно наменето за 
престој, односно станбен реон, подрачје во околина на објекти наменети за 
воспитна и образовна дејност, објекти за социјална заштита наменети за 
сместување на деца и стари лица и објекти за примарна здравствена заштита, 
подрачје на игралишта и јавни паркови, јавни зеленила и рекреациски површини 
и подрачја на локални паркови. 

� Подрачје со III степен на заштита од бучава е подрачје каде е дозволен зафат во 
околината, во кое помалку ќе смета предизивикувањето на бучава, односно 
трговско - деловно - станбено подрачје, кое истовремено е наменето за престој, 
односно во кое има објекти во кои има заштитени простории, занаетчиски и 
слични дејности на производство (мешано подрачје), подрачје наменето за 
земјоделска дејност и јавни центри, каде се вршат управни, трговски, услужни и 
угостителски дејности. 
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� Подрачје со IV степен на заштита од бучава е подрачје каде се дозволени зафати 
во околината, кои можат да предизвикаат пречење со бучава, подрачје без 
станови, наменето за индустриски и занаетчиски или други слични 
производствени дејности, транспортни дејности, дејности за складирање и 
сервисни дејности и комунални дејности кои создаваат поголема бучава. 

Според карактеристиките, а особено со усвојувањето на државната урбанистичка 
планска документација за просторно уредување на локацијата на Урбанистичкиот план, 
таа припаѓа во подрачје со IV степен на заштита.  

4.2.5 Културно наследство 

Општина Неготино важи за еколошки чисто и незагадено подрачје, со богата традиција 
во одгледувањето на винова лоза и производство на вино. Археолошките наоди од 
подрачјето кое што се наоѓа во близина на градот и населените места, говорат дека 
лозарството и винарството се карактеристични за ова поднебје од антиката до денес. 
Сведоштво за тоа се голем број на пронајдени предмети кои се дел од археолошката 
поставка на Музејот на град Неготино. Меѓутоа, еден дел од археолошкото богатство со 
кое располага ова подрачје постојано е изложен на диви ископувања, што придонесува да 
голем дел од културно-историското наследство да биде уништен. Најзначајни културни 
ресурси во општина Неготино се: 

• Манастир "Св. Ѓорѓи"  
• Црква "Св. Атанасиј"  
• Саат Кула  
• Желкова куќа  
• Антички локалитет "Стоби"  
• Антички локлитет "Градиште"  
• Антички локлитет "Чаир Рид"  

Во текот на реализација на овој План, доколку се наиде на археолошки артефакти, 
односно дојде до откривање на  материјални остатоци со културно историска вредност, 
потребно е да се постапи во согласност со член 65 од Законот за заштита на културно 
наследство (Сл. Весник на РМ, бр. 20/04, 115/07, 18/11 и 148/11), односно веднаш да се 
запре со отпочнатите градежни активности и веднаш да се извести надлежната 
институција за заштита на културното наследство во смисла на член 129 од Законот. 
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5. ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Постапката за стратегиска оцена бара идентификација само на оние цели кои се 
релевантни за планскиот документ па според тоа неопходна е селекција. Целите треба да 
бидат адаптирани на локалните услови во животната средина. 

Биодиврзитет, фауна и флора: 

• Зачувување на разновидноста на живеалиштата и заштитени видови 

Население 

• Подобрување на квалитетот на живот на луѓето врз основа на високо квалитетни 
стамбени, работни и рекреативни средини за одржлив туризам 

Здравје на човекот 

• Минимизирање на бучавата, вибрациите, емисиите од сообраќајот, 
индустриските процеси и експлоатацијата на суровини во некои индустриски 
гранки 

Почва  

• Одржување на квалитетот на почвата 
• Повторна употреба на кафеавите почви, наместо развој на т.н. greenfield 

површини 
• Минимизирање на потрошувачката на необновливи песок, чакал и каменит 

депозит 
• Минимизирање на количините на отпад кои се депонираат 

Вода 

• Заштита и подобрување на статусот на водните екосистеми, и во однос на 
нивните потреби од вода копнените екосистеми и можурштата директно зависат 
од водните екосистеми 

• Одржливо користење на водата врз основа на долгорочната заштита на 
расположливите водни ресурси 

• Намалување на прогресивното испуштање на загадувачките материи во водата 
• Ублажување на ефектите од суши и поплави. 

Воздух/климатски фактори 

• Намалување на сите форми на загадување на воздухот 
• Намалувањето на емисиите на стакленички гасови да продонесе за намалување и 

избегнување глобалните климатски промени предизвикани од страна на човекот 
• Намалување на користењето на електрична енергија и зголемување на 

употребата на обновливи извори на енергија 
• Адаптирање на влијанијата на климатските промени 

Материјални средства  

• Избегнување на ризик од поплави или крајбрежна ерозија при избор на 
локацијата за инвестирање 

Културно наследство 

• Промовирање на заштита и зачувување на културното, вклучувајќи 
архитектонско и археолошко наследство 

Предел 

• Зачувување и унапредување на природниот и историскиот предел 
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5.1 Цели на национално или меѓународно ниво релевантни за планскиот 
документ 

Во подготовката на извештајот земени се предвид целите на заштита на животната 
средина одредени на национално и меѓународно ниво, а кои се релевантни за планскиот 
документ. Генералните цели за заштита на животната средина земени во предвид при 
подготовката на урбанистичкиот план, односно кои се очекува да се постигнат со 
мерките за избегнување, ублажување и/или компензација на потенцијалните влијанија 
предложени во овој извештај се: 

♦ Зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на животната 
средина, 

♦ Заштита на квалитетот на амбиентниот воздух, избегнување, спречување или 
намалување на штетни емисии во воздухот, 

♦ Достапност до доволно количества квалитетна вода, заштита, зачувување и 
постојано подобрување на расположливите водни ресурси, спречување или 
намалување на штетни испуштања, одведувањето и третман на комуналните 
отпадни води, третман на отпадни индустриски води од страна на самите 
субјекти, 

♦ Избегнување и намалување на создадениот отпад, негово повторно 
искористување, отстранување на прифатлив начин,  

♦ Рамномерен просторен развој, рационално уредување и користење на просторот, 
♦ Рационално користење и заштита на земјоделското земјиште, 
♦ Рационално и одржливо користење на природните ресурси, 
♦ Користење на обновливи извори на енергија, 
♦ Зачувување и заштита на растителниот и животинскиот биодиверзитет, 
♦ Избегнување, спречување или намалување на бучавата. 

 

Во рамки на националната правна рамка, следните национални документи релевантни за 
планскиот документ се земени предвид во однос на целите на животна средина: 

� Втор национален еколошки акционен план на РМ (2006 год.) 
� Национална стратегија за одржлив развој 
� Просторен план на РМ (2004 год.) 
� Закон за животна средина (Сл.весник бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08 и 83/09) 
� Закон за управување со отпад (Сл.весник бр.68/04, 71/04, 107/07, 102/08 и 

134/08) 
� Закон за квалитет на амбиентен воздух (Сл.весник 67/04, 92/07 и 35/10) 
� Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл.весник бр.79/07) 
� Закон за водите (Сл.весник бр.87/08, 6/09 и 161/09) 
� Закон за спроведување на просторен план на РМ (Сл.весник бр. 39/04) 
� Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник бр.51/2005) 
� Закон за градење (Сл.весник бр.130/09)  
� Закон за јавна чистота (Сл.весник бр.111/08) 
� Закон за комунални дејности (Сл.весник бр.45/97, 23/99, 45/02, 16/04 и 5/09) 
� Национална програма за елиминација на супстанциите што ја осиромашуваат 

озонската обвивка (1996 год.) 
� Национална стратегија за управување со отпад (2008-2020) 
� Национален план за управување со отпад (2009 - 2015) 

 

Во рамки на секундарното законодавство, земени се предвид сите постоечки 
подзаконски акти релевантни за тематиките опфатени со горенаведените законски акти. 
Во делот на имплементација на постапката за стратегиска оцена на животната средина 
дадена во Глава X од Законот за животна средина, следните подзаконски акти се 
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консултирани при изготовката на овој Извештај и спроведувањето на самата процедура 
за стратегиска оценка на предметниот плански документ: 

� Уредба за стратегии, планови и програми 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 бр.153/07) 

� Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуки дали 
определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз 
животната средина и здравјето на луѓето (Сл.весник бр.144/07) 

� Уредба за содржината на извештајот за стратегиска оцена  на животната средина 
(Сл.весник 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 
бр.147/08) 

Друго релевантно законодавство: 

• Закон за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) 
• Закон за санитарна и здравствена инспекција (Службен весник на РМ бр. 71/06) 
• Закон за градење (Службен весник на РМ бр. 130/09) 
• Закон за заштита на културното наследство (Службен весник на РМ бр. 20/04 и 

115/07) 
• Законот за шуми (Сл. весник на РМ бр. 64/09) 
• Закон за експропријација (Службен весник на РМ бр. 33/95, 20/98, 40/99, 31/03, 

46/05 и 10/08). 
Релевантни директиви на Советот на Европа: 

• Директива за промовирање на користење на енергија од обновливи извори 
(2009/28/ЕС) 

• Директива за диви птици (79/409/EEC) 
• Директива за живеалишта (92/43/EEC) 

 

5.2 Цели релевантни за планскиот документ на локално ниво 

� Локален еколошки акционен план (2011 год.) 
 
ЛЕАПот поставува цели за заштита на животната средина, и тоа: 

Заштита на амбиентен воздух: 

• Решавање на проблемот со емисија на загадувачки супстанции од енергетски и 
индустриски капацитети 

• Решавање на проблемот со емисија на загадувачки супстанции од домаќинствата 
• Решавање на проблемот со емисија на загадувачки супстанции од самозапалување 

на депониите - Отстранување на дивите депонии 
• Решавање на проблемот со емисија на пестициди и хербициди од земјоделски 

површини околу градот - Едукација на земјоделците, Примена на добра 
земјоделска пракса во одгледувањето на земјоделските култури, Воведување 
систем за собирање на пакувањето од искористените пестициди и хербициди и со 
изминат рок. 

Водоснабдување и отпадни води: 

• Подобрување на водоснабдителниот систем на градот Неготино - Подобрување на 
градската водоводна мрежа и намалување на загубите во Системот, 

• Снабдување со технолошка вода на град Неготино и вода за наводнување 
• Едукација на јавноста 
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• Решавање на проблемот со отпадни води во градот 
• Решавање на проблемот со отпадни води од индустрија и сточарски капацитети - 

Преттретман на индустриските отпадни води, Третман на отпадните индустриски 
води 

Управување со отпад: 

• Воспоставување на интегриран систем за управување со отпад - Изградба на 
регионална депонија за комунален и индустриски неопасен отпад, Селектирање 
на отпадот, Собирање на комунален отпад од населени места,  

• Отстранување на дивите депонии 
• Решавање на проблемот со комињето и лозовите прачки - Одредување простор за 

депонирање на комињето,  
• Подигнување на јавна свест за постапувањето со отпадот - Едукативен проект за 

подигнување на јавната свест за постапувањето со отпадот, Набавка на корпи и 
контејнери за отпад во населените места,  

Заштита на почвата: 

• Намалување на количината на употребувани хемиски средства - Воспоставување 
на добра земјоделска пракса, Едукација на индивидуалните земјоделци за 
начинот, количината и времето на употреба на средства за заштита на 
растенијата и ѓубрива 

• Ориентација на земјоделското производство кон еколошки здрави технологии - 
Примена на пестициди дозволени во производство на органски земјоделски 
производи, Примена на природни-органски ѓубрива 

• Следење (мониторинг) на квалитетот на почвите 
• Едукација на производителите 

 
� Стратегија за локален развој на општина Неготино (2007 год.) 

 

Приоритетите за развој на општина Неготино утврдени во стратегијата се: 

� Решавање на проблемите во инфраструктурата; 
o Решавање на проблемот со водоснабдувањето на општина Неготино до 2012 

година, преку реконструкција на водоводната и канализационата мрежа на 
општината. 

o 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. 

o Изградба, санирање и одржување на канализационата мрежа во руралните 
средини. 
 

� Социо-економски развој на општината; 
o 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. 

o Промовирање и поддршка на планирано и организирано земјоделско производство, 
организиран откуп и производство на квалитетни производи по европски 
стандарди. 

� План и програма за управување со отпад (2012 – 2017 год.) 
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• Oпределување на стратешките цели на општина Неготино во идниот 
шестгодишен развоен период димензионирани во приоритети, реално изводливи 
во определено време и со реална финансиска конструкција и да предлог Програма 
за реализација на активностите за 2013 година; 

• Усогласување на управувањето со отпадот во Општина Неготино со соодветните 
законски и подзаконски акти; 

• Усогласување со другите стратешки и плански документи, донесени на 
национално и локално ниво, особено Националниот акционен план за животна 
средина (НЕАП) и Локалните акциони планови за животна средина (ЛЕАП); 

• Планирање на сите активности во текот на планираната календарска година, како 
и основа за пресметување на делот од општинскиот буџет, наменет за целите 
дефинирани во Планот и Програмата за управување со отпад. 
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6. АНАЛИЗА НА АЛТЕРНАТИВИ 

Подготовката на плански и програмски документи со кои се планира изведување на 
Урбанистички план, предвидува задолжително разгледување на алтернативи, од аспект 
на избор на најдобро решение за предметната локација и активности што би се 
предвиделе на планскиот опфат, од аспект на економска оправданост, финансиски 
можности и заштита на животната средина. 

Согласно барањата на директивата за стратегиска оцена СОЖС извештајот за животната 
средина треба да ги земе во предвид "разумните алтернативи" и географскиот опсег на 
планот или програмата и ефектите врз животната средина од избраните алтернативи. 

Колку е повисоко нивото на планот, толку повеќе стратешки се опциите кои најверојатно 
ќе бидат достапни. Спротивно на тоа колку на пониско ниво е планот, стратешките 
опции се ограничени. Алтернативите треба да бидат реални и спроведливи и треба да 
вклучуваат различни приоди во рамки на законските и оперативните барања на одреден 
план.  

Предметниот плански документ не носи информации за разгледувани алтернативни 
локации за планскиот опфат. Алтернативи на ниво на активност произлезена од 
намената на планот, во смисла на технологија и слично ќе бидат разгледувани во фазата 
на подготовка на архитектонско урбанистички план, односно техничко технолошки 
проект. 

Во услови на евидентирана состојба на недостиг на доволно вода за пиење, неопходно е 
разгледување на алтернативи на обезбедување на вода неопходна за технолошки 
потреби, како и алтернативи за испуштање на истата, односно можности за повторна 
употреба. Алтернативите треба да се разгледаат во текот на подготовката на следната 
техничка документација на ниво на проектна активност. 

Во услови на идентификувани проблеми со управувањето со отпадот во општината и 
недостиг на правилни начини за управување со биоразградливиот отпад, неопходно е 
прашањето на постапувањето со биоразградливиот отпад особено да биде разгледано на 
ниво на алтернативи во рамките на техничката документација на ниво на проектна 
активност. 
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7. ВЕРОЈАТНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Извршена е анализа на влијанијата од имплементацијата на предвидениот плански 
документ. Анализата е направена согласно упатствата дадени во Уредбата за содржината 
на извештајот за стратегиска оцена. При извршената анализа земени се предвид сите 
релевантни влијанија и нивните карактеристики, секундарни, кумулативни, 
синергистички, потоа краткорочни, среднорочни и долгорочни, трајни и привремени, 
позитивни и негативни влијанија. 

Извештајот има за цел да посочи на можните значителни влијанија од имплементација 
на планскиот документ и можноста од формирање на кумулативни влијанија. 

Планскиот документ предвидено е да се имплементира во подрачје каде што главна 
стопанска дејност е земјоделското производство и активности на преработка на 
земјоделски производи. Имајќи ја предвид намената што ја носи планскиот опфат, истата 
претставува целосно комплементарна дејност со веќе постоечките на пошироката 
локација, дотолку повеќе што планот предвидено е да понуди додадена вредност за 
земјоделските производи во делот на складирање, а со тоа надградба на пазарот на 
производи. Идните планови на општината во однос на просторното планирање на 
северниот дел што се простира над општината е во насока на развивање на 
земјоделското производство и поврзани дејности, поради што планскиот документ е 
усогласен и нема потенцијални конфликти. 

Подетално разгледување на влијанијата врз животната средина и планирање на 
соодветни мерки за спречување и контрола на загадувањето и компензација потребно е 
да се направи на ниво на имплементација на конкретната активност предвидена со 
намената на  урбанистичкиот план. Тие детални анализи ќе бидат дел од идните 
документи за заштита и управување со животната средина на ниво на конкректна 
активност (студија за оценка на влијанието врз животната средина, интегрирани 
еколошки дозволи итн.), односно во рамките на локалните стратешки документи за 
животна средина: 

• Локален еколошки акционен план 
• Акционен план за бучава 
• Програма за обновливи извори на енергија 
• Акционен план и обврска за известување при алармантни состојби 
• Планови и Програми за управување со отпад 
• Посебни акти за постапување со комунален и друг вид неопасен отпад   
• Програма за заштита од штетно дејство на водите 
• Оперативни планови за заштита и одбрана од поплави 
• Програма за мониторинг на води, и др 

7.1 Влијание врз население и човеково здравје 

Имплементацијата на планскиот документ генерално се очекува да има позитивно 
влијание врз населението . Тие влијанија би биле долгорочни и опфаќаат: 

Имајќи предвид дека оваа Стратегиска оцена на влијанијата се превзема во раната фаза 
на планските процес, со примена на соодветни мерки може да се влијае да се спречат, 
односно да се контролираат влијанијата и да се заштити здравјето на луѓето. 

7.2 Влијанија врз социо - економска состојба 

Имплементацијата на планскиот документ ќе има долгорочно позитивно влијание врз 
социо-економскиот развој на општината и пошироко, и тоа претставено преку:  

- Остварување на инвестиции, 
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- Овозможување на работа за локални фирми во текот на фазата на изградба и 
оперативната фаза, 

- Поттикнување на развојот на општината, 
- Овозможување на дологорочни решенија за подобро управување со земјоделските 

производи за локалните земјоделски производители, 
- Подобрување и надградба на постоечкиот локален пазар на земјоделски 

производи, 
- Позитивен сигнал за идни потенцијални инвеститори, 
- Нови буџетски приливи во општината и државата, 
- Нови вработувања, 
- Долгорочно подобрување на нивото на животен стандард во општината. 

Имплементацијата на Планот се очекува да предизвика позитивни ефекти врз целото 
непосредно окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна 
опременост и уреденост на просторот и се разбира економски ефекти. 

7.3 Влијанија врз квалитет на амбиентниот воздух 

Имплементацијата на планскиот документ не се очекува да има значително влијание врз 
квалитетот на амбиентниот воздух.  

Во текот на фазата на изградба може да се очекуваат одредени влијанија во форма на 
емисии од градежни активности, зголемен сообраќајот и работа на механизација која би 
била квантитативно зависна од обемот на градежните работи на теренот.  

Во текот на оперативната фаза, не се очекуваат значителни влијанија со оглед на 
намената предвидена со планот – Г2 лесна и незагадувачка индустрија. Овој тип на 
индустрии не побаруваат многу енергија, не создаваат голем промет со суровини, 
материјали и сообраќај и не создаваат штетни еманации, согласно дефиницијата за 
намената. Од тие причини, не се очекуваат поголеми извори на емисија, особено земајќи 
ја предвид активноста предвидена во планскиот опфат.  

Имплементацијата на активноста во делот на складирање на земјоделските производи во 
посебен ладилник би вклучувала употреба на супстанции со потенцијал на 
осиромашување на озонската обвивка. Можноста за влијание и обемот ќе зависат од 
обемот на активноста и начинот на употреба, поради што истите треба да бидат предмет 
на дополнителни анализи во следната фаза.  

Влијанието на активноста врз квалитетот на амбиентниот воздух треба да биде предмет 
на следни анализи и оценки на влијанија на ниво на проектна активноста (технички 
проект). Во зависност од обемот на активноста и други релевантни критериуми, таа би 
била предмет на анализа и оценка на ниво на елаборат за животна средина или студија 
на оцена на влијанието. Во рамките на овие идни оценки неопходно е детално да се 
идентификуваат сите влијанија кои може да произлезат со имплементацијата на 
проектот и да се изврши оценка на влијанието врз квалитетот на амбиентниот воздух и 
здравјето на луѓето. Во зависност од обемот на активноста, неопходно е да се утврди 
потребата од регулирање на работата на активноста на ниво на интегрирана еколошка 
дозвола. 

7.4 Влијание врз квалитет на површински и подземни води 

Имплементацијата на планскиот документ не се очекува да има значителни влијанија врз 
квалитетот на површинските и подземните води имајќи предвид дека планираната 
намена на просторот по дефиниција не предвидвува голем промет со суровини и 
материјали. 

Во текот на фазата на изградба, влијанијата не се очекува да бидат значителни освен во 
случаи на инциденти со суровини и помошни материјали кои имаат потенцијал на 
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загрозување на квалитетот на површинските и подземните води. 

Активностите на преработка на земјоделски производи можно е да вклучат употреба на 
вода во процесот на преработка и да резултираат со создавање на отпадни води. Со оглед 
на утврдениот проблем со снабдување на вода за пиење, се упатува инвеститорот на 
обврските и приоритетите на упторебата на вода согласно законот за води. Во таа насока, 
вклучувањето на вода за стопански потреби треба да произлезе или преку посебен 
водовод со таква намена или преку црпење на подземни води во рамките на планскиот 
опфат. Емитирањето на евентуално создадени отпадни води повторно треба да биде во 
согласност со барањата на соодветното законодавство односно со соодветен претходен 
третман и испуштање со квалитет во рамките на дозволените граници. 

Во условите на познати детали за активноста и подготвен техничко – технолошки 
проект, неопходно е да се направи соодветна оценка на влијанието на ниво на елаборат 
или студија каде што сите извори и емисии би биле точно идентификувани и влијанието 
оценето. По потреба, работата на активноста да се регулира на ниво на законски 
задолжителните дозволи за работа, на ниво на цела активност (интегрирана еколошка 
дозвола) или на ниво на црпење и испуштање на води. 

7.5 Влијание врз почва 

Имплементацијата на планскиот документ не се очекува да има посебни влијанија на 
квалитетот на почвата со оглед на намената што ја носи документот.  

Во фазата на изградба предвидени се градежни активности на локацијата на проектот 
што може да резултираат со одредено влијание врз почвата.  Тие го вклучуваат следното: 

• Обемни ископувања, 
• Ерозија на почвата  
• Набивање на почвата  
• Ризик од колапс или спуштање на земјиштето.  
• Одронување и лизгање на земјиштето  
• Загадување на земјата од истекување на материјали  

Неправилното управување со комунални отпадни води и опасни супстанции поврзани со 
градежните работи (масти и масла, горива итн.), може исто така да имаат влијание врз 
квалитетот на почвата.  

Во текот на оперативната фаза, имплементацијата на планскиот документ не се очекува 
да  има влијание врз квалитетот на почвата. Според планскиот документ, за комуналните 
и атмосферските води предвидени се соодветни технички решенија за справување и 
контрола, при што не се очекува да имаат влијание врз квалитетот на почвата.  

Единствениот ризик за нарушување на квалитетот на почвата може да дојде од 
неправилно управување со складирањето на горивата или ситуација на хаварија и ризик 
од хаварии со складирањето. Неопходно е, на ниво на техничка документација да се 
предвидат соодветни мерки алармирање за евентуални хаварии, мерки за спречување и 
контрола на влијанијата врз животната средина од ситуации на хаварии. 

Деталното влијание врз квалитетот на почвата ќе биде определено и оценето во рамките 
на студијата, односно елаборатт за заштита на животната средина. 

7.6 Влијание поврзано со управување со отпад 

Намената во планскиот документи и неговиот обем условува мало ограничено влијание 
од имплементацијата на планскиот документ по однос на прашањето на управувањето со 
отпад.  

Се очекува градежните работи при изведувањето на објектите и инфраструктурата да 
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произведат извесна количина на шут и друг градежен отпад кој не би имал влијание 
доколку со него правилно се управува. Карактеристично за изградбата на поголеми 
инфраструктурни објекти, при коишто одредена механизација е стационирана на 
локацијата за време на релативно подолг период, да се јават извесни количества на 
опасен отпад кој потекнува од одржувањето на транспортната и градежната 
механизација. 

Несоодветното постапување со отпадот што ќе се генерира во градежната и 
оперативната фаза, може негативно да се одрази врз животната средина во потесната и 
пошироката околина на локалитетот. Во текот на оперативната фаза, согласно 
активноста предвидена во планскиот опфат, главно треба да се очекува биоразградлив 
отпад во засега непознати количини. Дополнително, работата на ладилникот може да се 
очекува да резултира со одредени помали количини отпад поврзан со одржувањето на 
опремата.  

Влијанијата врз животната средина од генерираниот отпад детално треба бидат 
анализира при изработката на студија односно елаборат за оцена на влијанијата врз 
животната средина, каде што неопходно е да се идентификуваат изворите и видовите на 
отпад и нивните количини, со цел да се предвидат соодветни мерки за правилно 
управување и постапување.  

7.7 Влијание од бучава  

Подрачјето каде што се планира имплементацијата на планскиот опфат претставува 
земјоделско земјиште каде во најголем дел се наоѓаат обработливи површини и 
стопански објекти со дејности поврзани со земјоделското производство. Во пошироката 
околина не се лоцирани чувствителни рецептори, зони на домување или други осетливи 
заедници кои би можеле да бидат засегнати од имплементацијата на планскиот 
документ. 

Во рамки на фазата на изградба, појавата на бучава е поврзана со работата на 
соодветната механизација и истата во голем дел не може да се избегне. Еден дел од 
бучавата ќе потекнува од зголемената фрекфенција на возила во текот на оваа фаза. 
Влијанието ќе биде неконтинуирано, локално и временски ограничено на фазата на 
изградба.  

Во текот на оперативната фаза, бучавата се очекува да биде поврзана со одвивањето на 
дејностите предвидени со намената во опфатот. Функционирањето на ладилникот би 
значело барем еден континиуран извор на бучава, додека одвивањето на активностите 
на преработка на земјоделски производи би зависело на конретните активности на 
преработка и машините поврзани со овој процес, за што во овој момент нема познати 
детали. 

Обемот и интензитетот на влијанијата од бучавата како во фазата на изградба така и во 
оперативната фаза детално треба да бидат соодветно определени и оценети во рамки на 
студијата, односно елаборатите за заштита на животната средина, во услови на познати 
детали за активноста. 

7.8 Влијание врз природното богатство, биолошка и пределска разновидност 

Според Условите за планирање на просторот издадени за потребите на урбанистичката 
документација, во близината на просторот на планскиот опфат нема евидентирано 
природно наследство кое би можело да биде загрозено со имплементацијата на 
планскиот документ.  

Пошироката локација предвидена за планскиот опфат претставува земјоделско земјиште 
каде не се забележани или регистрани значајни пределски карактеристики или кои би 
можеле да бидат засегнати од имплементацијата на планскиот документ. 
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Доколку во текот на реализација или оперативната фаза се дојде до други поразлични 
сознанија во однос на ова прашањето, неопходно е навремено да се информира 
надлежниот орган и да се превземат соодветни мерки за спречување и контрола на 
влијанијата.  

Деталното влијание врз биолошката и пределската разновидност ќе биде определено и 
оценето во рамки на студијата, односно елаборатите за заштита на животната средина. 

7.9 Влијание врз културно и историско наследство 

Согласно Експертниот елаборат за заштита на недвижното културно наследство 
изготвен од Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата за потребите 
на Просторниот план на РМ 2002 - 2020, а во чии рамки постои Инвентар за недвижно 
културно наследство од посебно значење, на подрачјето кое е опфатено со планскиот 
опфат нема регистрирани недвижни споменици на културата. 

Доколку во иднина на предметната локација се утврдат локалитети со културно 
наследство, ќе биде известена Управата за културно наследство и воедно ќе се изврши 
вградување на соодветен режим за заштита на недвижното наследство во просторниот и 
урбанистичкиот план според заштитно-конзерваторските основи за културно 
наследство (согласно член 71 од Законот за заштита на културно наследство). 

7.10 Влијание од несреќи и хаварии 

Со оглед на основната намена на планскиот документ, не се очекува значително влијание 
врз животната средина и здравјето на луѓето по основ на ова прашање.   

Сепак, во насока на превентивност, неопходно е детално да се анализира овој тип на 
ризик од влијанија на ниво на конректни активности, односно во текот на подготовката 
на идните студии, елаборати и еколошки дозволи.  

Можните несреќи и хаварии, кои би можеле да настанат од имплементација на планскиот 
документ во текот на фазата на градба или оперативната фаза се поврзани со 
неправилно управување со опасни суровини и материјали, појава на пожар, 
метеоролошки појави со карактеристики на елементарни непогоди, поплави, како и 
инциденти и хаварии предизвикани од најразлични дефекти. Покрај тоа, несреќи и 
хаварии може да бидат предизвикани од воени разурнувања и природни катастрофи. 

Меѓутоа, доколку во фазата на изградба се применат мерките дефинирани во 
нормативно-правната регулатива за заштита од земјотреси, поплави воени разурнувања, 
заштита од пожар и др. влијанија од природен карактер значително би се намалиле. 

Во однос на влијанијата од техничко технолошки катастрофи, неопходно е да се 
предвидат соодветни мерки за спречување и контрола на влијание од вакви катастрофи. 
Истите треба да бидат дел од документацијата од пониско ниво, како што се техничко 
технолошки проекти, елаборати за заштита на животната средина итн., каде што самите 
влијанија ќе бидат детално анализирани. 

7.11 Прекугранично влијание 

Со имплементација на Планот за опфатениот зафат не се очекува опасност од појава на 
прекугранични влијанија, ниту во фазата на изградба, ниту во оперативната фаза. 
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8. ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И НЕУТРАЛИЗИРАЊЕ НА 
НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА 

Идентификуваните влијанија врз специфичните медиуми и области на животната 
средина ќе бидат неутрализирани или намалени доколку бидат доследно почитувани и 
имплементирани одредбите на Законот за животна средина и другите вертикални 
закони за секој медиум или област соодветно, како и другите законски одредби 
применливи за идентификуваните влијанија.  

Примената на соодветни мерки уште во најраната фаза од планирањето, вклопени во 
процесот на урбанистичко планирање или архитектонско проектирање ќе придонесе кон 
спречување на загадувањата и заштита на здравјето на луѓето. 

Планскиот документ предвидено е да се имплементира на локацијата каде се изведуваат 
земјоделски активности и дејности поврани со тоа, а дополнително слични намени и се 
предвидени со идните планови за просторно планирање на општината. Од тие причини, 
имплементацијата на планот нема конфликти од аспект на просторно планирање. 
Постоечката неповолна ситуација во општината во однос на прашањето со снабдување со 
вода и управување со отпад, ќе наложи построги мерки за инвеститорот и справување со 
тие прашање во најголем дел во рамки на сопствената локација. 

Дополнителна заштита на животната средина се постигнува со мерките за контрола 
вклучени во различни фази од процесите, а кои треба да бидат дел од успешна 
имплементација на системите на заштита и управување со животната средина 
предвидени за идните активностим и тоа на ниво на елаборати, студии за оценка на 
влијание или интегрирани еколошки дозволи. Покрај тоа, кон постигнување на целите и 
стандардите на животната средина и одржлив развој ќе се придонесе и со донесување, 
ажурирање и имплементација на плански стратешки документи на општината, а кои се 
однесуваат на заштита на животната средина - изработка на Регистар на загадувачи, 
Планови и програми за управување со отпад, Програми за намалување на загадување на 
амбиентен воздух, Акциони планови за бучава итн. 

Постојаната комуникација со надлежниот орган и навременото известување за сите 
позначајни ризици или хаварии ќе доведат до правилно и навремено реагирање, односно 
спречување и контрола на влијанијата врз животната средина. 

8.1 Мерки за намалување на влијанието врз население и човеково здравје 

Имплементацијата на планскиот документ се очекува генерално да има позитивно 
долгорочно влијание врз населението, на социјален и економски план.  

Примената на сите предложени мерки пооделно по различни влијанија, почнувајќи од 
фазата на планирање, преку фазата на градење, па се до оперативната фаза, ќе овозможи 
спречување и контрола на идентификуваните влијанија, кои пак може на директен или 
индиректен начин да се рефлектираат врз населението и човековото здравје.  

Превземањето на мерки за добра градежна пракса, почитување на роковите поставени за 
градежните активности ќе влијае позитивно во однос на спречување и контрола на 
влијанијата врз населението.  

Се цел следење на ефективноста на имплементираните мерки за спречување и контрола, 
неопходно е воспоставување на добар јасен мониторинг план кој ќе ја следи работата на 
активноста и сите нејзините процеси, и соодветно ќе информира до надлежните органи. 

8.2 Мерки за намалување на влијанието врз социо-економска состојба 

Имплементацијата на планскиот документ позитивно ќе влијае на социо-економската 
состојба. Не е потребно да се предвидуваат мерки за намалување на влијанијата. 
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8.3 Мерки за намалување на влијанието врз квалитет на амбиентен воздух 

Влијанијата од  фазата на градба во планската документација ќе бидат краткотрајни и 
ограничени на времетраењето на самата фаза. Неопходно е инвеститорот да ги почитува 
роковите за градба дадени од надлежниот орган, како и условите за безбедна работа и 
градба поставени во соодветните документи и регулатива кои се однесуваат на фазата на 
изградба, заедно со примена на добра градежна пракса.  

Доколку се утврди потреба во текот на фазата на градба (т.е. се  утврдат ризици за 
загадување на воздухот) надлежниот орган може да побара и донесе рестриктивни 
мерки во форма на краткотрајни или долготрајни прекини на работата, наложување на 
примена на поефикасни мерки за контрола на влијанијата и слично. Согласно деталните 
анализи во наредната фаза на оценка (ниво на студија), соодветни мерки се очекува да 
бидат предложени. 

Во случај на активности на согорување на потреби на активноста предвидена во опфатот, 
релевантно е законодавството и подзаконските акти за квалитет на амбиентен воздух и 
емисии во однос на усогласување на емисиите и нивниот мониторинг (по потреба). Во 
однос на активностите за складирање и управување со ладилникот, неопходно е 
усогласување со барањата на соодветното законодавство (подзаконски акти) кои се 
однесуваат на супстанциите што имаат потенцијал за осиромашување на озонската 
обвивка (се употребуваа за ладење). Тие се однесуваат на начинот на постапување со 
супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка,  правила за собирање, 
обновување и рециклирање на супстанциите што ја осиромашуваат озонската обвивка, 
правила за постапување со производите што содржат супстанции кои ја осиромашуваат 
озонската обвивка, проверка на истекување со соодветна фрекфенција согласно обемот 
на опремата за ладење  итн.  

Подетална анализа на неопходните мерки за спречување и контрола на влијанијата од 
оперативната фаза треба да биде направена во соодветната документација за оценка на 
влијанието и заштита на животната средина (студија, еколошка дозвола), каде што 
истите ќе бидат прецизирани, а врз основа на детална анализа на самите влијанија. 

8.4 Мерки за намалување на влијанието врз квалитетот на површински и 

подземни води 

За намалување на влијанијата врз квалитетот на водите, кои може да произлезат од 
воспоставување и реализацијата на на планскиот документ, се предлага имплементација 
на следните мерки:  

- мерки за зафаќање на инцидентни истекувања од евентуално складирање на 
опасни материи (горива, масти и масла и др.),  

- примена на сите мерки за безбедност согласно законодавството релевантно за 
ваков вид активности, 

- доследна имплементација на мерките за управување со отпадните води 
предвидени во планската документација; 

- рационално користење на водата за сите примени во рамки на опфатот; 
- примена на мерки за повторна употреба на водата, секогаш кога тоа е можно; 
- одвоено прифаќање на атмосферските води од локацијата и нивен третман во 

однос на цврсти честички и масти и масла; 
- соодветен третман на сите технолошки отпадни води поврзани за секој објект 

посебно во рамки на планскиот опфат; 
- контрола на емисии на третирани отпадни води (согласно фрекфенција утврдена 

во содоветното законодавство или условите утврдени во соодветна дозвола); 
- испуштање на пречистената вода во најблискиот реципиент со квалитет кој нема 

да ја наруши категоријата на вода на реципиентот; 
- соодветно управување со милта од системите за третман на отпадните води; 



Извештај за стратегиска оцена на животна средина   

       60 од 76 

- правилно управување со отпадот; 

Водоснабдувањето и испуштањето на отпадни води во реципиент е третирано во 
соодветното законодавство за управување со води. Според ова, секое црпење на вода за 
стопански потреби треба да биде регулирано со водно право, односно дозвола за црпење 
на води за кое надлежен орган е министерството за животна средина и просторно 
планирање (МЖСПП). Создавање и испуштање на отпадни води треба да биде по 
соодветен третман на локација и согласно условите од дозволата за испуштање на 
отпадни води во реципиент издадена од надлежниот орган – МЖСПП. Оваа дозвола го 
регулира квалитетот на испуштените води како и фрекфенцијата на следење на 
квалитетот. 

Правилното управување со сите суровини, помошни материјали и отпад и 
воспоставување на систем од мерки за таа цел, како и почитувањето на обврските 
поставени од надлежниот орган во соодветните документи за заштита на животната 
средина, ќе допринесе кон спречување и контрола на влијанијата кои носат ризици за 
квалитетот на површинските и подземните води. 

Доколку оценката на влијанието направена во рамки на студијата, односно елаборатите 
за заштита на животната средина идентификува потреба од дополнителни мерки за 
контрола и заштита, истите треба да бидат земени предвид во рамки на соодветната 
техничка документација за конкретните активности. 

8.5 Мерки за намалување на влијанието врз почва 

Имплементацијата на предвидените мерки во однос на комуналната инфраструктура, 
имплементација на мерките за управување со отпадните води и отпадот и предвидени со 
технолошките проекти како и доследното почитување на законските обврски, ќе 
придонесе кон спречување или намалување на ризикот од загадување на почвата. 

Дополнително, правилното управување со суровините, помошните материјали и отпадот 
исто така се предуслови за спречување или намалување на ризикот од загадување на 
почвата. 

Намалувањето на влијанијата врз почвата зависат и од имплементацијата на директните 
мерки кои се однесуваат на правилно управување со води и отпадни води, отпад, 
ракување со суровини, помошни материјали, масла, масти, горива, со кои ќе се спречат 
или избегнат негативните влијанија врз почвата, а индиректно и на подземните води. 

Доколку оценката на влијанието направена во рамки на студијата, односно елаборатите 
за заштита на животната средина идентификува потреба од дополнителни мерки за 
контрола и заштита, истите треба да бидат земени предвид во рамки на соодветната 
техничка документација за конкретните активности. 

8.6 Мерки за намалување на влијанието поврзани со управување со отпад 

За избегнување на влијанијата врз животната средина поврзани со управувањето со 
отпадот се препорачува примена на следните мерки: 

- рационално искористување на суровините; 

- намалување на создавање на отпад, 

- селектирање, 

- собирање и обезбедување на соодветни услови за правилно привремено 
складирање на отпад, 

- рециклирање 

- и превземање. 

Сите овие мерки неопходно е да бидат вклучени во начинот на работа на операторот на 
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активностите предвидени со планскиот документ. 

Во однос на управувањето со отпадот од градежната фаза, неопходно е да се консултира 
општината во делот на крајно отстранување на инертниот отпад со оглед на тоа што 
општините се надлежни за овој тип отпад. Со оглед на недостиг од конкретно крајно 
решение за биоразградливиот отпад на ниво на општината, неопходно е во рамките на 
локацијата и активноста да се превземат сите можни мерки за можно избегнување на 
создавање на отпад, односно повторно искористување на создадените видови и 
количини, рециклирање, односно депонирање само на оние видови отпад за кои не 
постои економска вредности или друг начин на негово искористување. Во однос на 
одржувањето на ладилникот, неопходно е усогласување со законодавството3 со кое се 
регулираат супстанциите што имаат потенцијал за осиромашување на озонската дупка 
(правила за собирање, обновување и рециклирање на супстанциите што ја 
осиромашуваат озонската обвивка, правила за постапување со производите што содржат 
супстанции кои ја осиромашуваат озонската обвивка итн.). Во зависност од видот и 
количините на отпад, управувањето со создадениот отпад треба да се решава преку 
подготовка и имплементација на Програма за управување со отпад (за видови и колични 
над поставените прагови во соодветното законодавство за отпад). 

Дополнителни мерки за правилно управување со отпад создаден од идните активности 
во опфатот и детали за системот за управување со отпадот, можностите за 
искористување на делови од отпадот и сл, ќе бидат дополнително анализарани во рамки 
на елаборатите за заштита на животната средина. Доколку оценката на влијанието 
направена во рамки на студијата, односно елаборатите за заштита на животната средина 
идентификува потреба од дополнителни мерки за контрола и заштита, истите треба да 
бидат земени предвид во рамки на соодветната техничка документација за конкретните 
активности. 

8.7 Мерки за намалување на влијанието од бучава 

Пошироката локацијата на планскиот опфат претставува земјоделско земјиште каде не 
се лоцирани чувствителни рецептори, зони на домување или други осетливи заедници 
кои би можеле да бидат засегнати од имплементацијата на планскиот документ. 

Бучавата не се очекува да има посебно влијание во текот на фазата на изградба и 
оперативната фаза. Сепак, со цел запазување на стандардите за животна средина во 
однос на бучавата се препорачува: 

- примена на технологии и мерки во рамките на активностите во опфатот кои се во 
рамките на дозволените нивоа на работна бучава,  

- внимателно планирање на работните активности со цел избегнување на 
создавање на бучава,  

- планирање на фрекфенцијата и движењата на возилата со цел избегнување на 
евентуални нарушување на комфортот на населението, 

- примена на добра работна пракса, 

- редовна контрола на работата на опремата и нивоата на бучава поврзани со нив, 

- повремен мониторинг на амбиенталната бучава. 

Доколку оценката на влијанието направена во рамки на студијата, односно елаборатите 
за заштита на животната средина идентификуваат потреба од дополнителни мерки за 
контрола и заштита, истите треба да бидат земени предвид во рамки на соодветната 
техничка документација за конкретните активности. 

                                                           
3
 Правилник за  начинот на постапување со супстанциите што ја осиромашуваат озонската 

обвивка  
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8.8 Мерки за намалување на влијанието врз природното богатство, биолошка и 
пределска разновидност 

Деталното влијание врз биолошката и пределската разновидност треба да биде 
определено и оценето во рамки на студијата, односно елаборатите за заштита на 
животната средина. 

Доколку во текот на реализација или оперативната фаза се дојде до други поразлични 
сознанија во однос на ова прашањето, неопходно е навремено да се информира 
надлежниот орган и да се превземат соодветни мерки за спречување и контрола на 
влијанијата.  

8.9 Мерки за намалување на влијанието врз културно и историско наследство 

Доколку при реализација на урбанистичка планска документација и изведувањето на 
земјаните работи се наиде на нови археолошки артефакти, односно дојде до откривање 
на материјални остатоци со културно - историска вредност, потребно е да се постапи во 
согласност со член 65 од Законот за заштита на културно наследство ("Сл.весник на РМ", 
бр. 20/04 и 115/07), односно веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и 
да се извести надлежната институција за заштита на културното наследство согласно 
член 129 од Законот. 

8.10 Мерки за намалување на влијанија од несреќи и хаварии 

Доколку во фазата на изградба на опфатот се применат мерките дефинирани во 
нормативно-правната регулатива за заштита од земјотреси, поплави воени разурнувања, 
заштита од пожар и др. влијанија од природен карактер, значително би се намалиле 
влијанија кои би можеле да резултираат. 

Мерките за заштита од несреќи и хаварии во најголем дел преставуваат урбанистички 
мерки пропишани со планскиот документ. Во рамки на овие мерки спаѓаат следните: 

- Мерки за заштита и спасување 

- Заштита и спасување од урнатини 
- Мерки за заштита од поплави 
- Мерки за заштита од пожар 
- Мерки за заштита од технолошки катастрофи 

Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните добра и потесната и 
пошироката животна средина потребно е одржување на опремата и инсталациите, 
заради сигурно користење на опасни материјали во технолошките процеси заради 
одбегнување на технолошките катастрофи, ограничување на емисијата како последица 
од пожар, експлозија или ослободување на хемикалии, што може да се случи во 
околности на поголеми индустриски акциденти и заштита на животната средина во 
смисла на ограничување на ефектите од емисија на опасни материи или последици од 
пожар и експлозии. 

Со цел навремено информирање и заштита, а во зависност од активостите што ќе бидат 
дел од зоната, потребно е да се разгледа потребата од изработка на соодветни планови и 
програми за заштита на населението и едукација и тренинг на персоналот во случај на 
евентуална техничка катастрофа. 

8.11 Мерки за намалување на прекугранични влијанија 

Имплементацијата на Планот нема да предизвика прекугранични влијанија, затоа не се 
препорачуваат мерки за намалување на влијанијата. 
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9. ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Целта на Планот  за  мониторинг  на  животната  средина е следење на ефектите од 
спроведувањето на планскиот документ. Планот за мониторинг ги следи ефектите врз 
животната средина и врз здравјето на луѓето.   

Согласно Законот за животна средина, Органот кој го подготвува планскиот документ е 
должен да ги следи ефектите врз животната средина и врз здравјето на луѓето од 
спроведувањето на планскиот документ, со цел во рана фаза да се согледаат 
непредвидените негативни ефекти и да се преземат соодветните дејствија за поправање 
на состојбата. 

Планот треба да овозможи согледување на непредвидените негативни ефекти и 
превземање на соодветни дејствија за поправање на состојбата. Во случај на согледани 
негативни ефекти од спроведувањето на планскиот документ, органот кој го подготвува 
планскиот документ како и друго правно или физичко лице и здруженија на граѓани од 
областа на животната средина се должни за тоа да го известат органот на државна 
управа надлежен за работите од областа на животната средина.  

Основните  цели  и  бенефитот  од  мониторингот  на  ефектите  врз  животната средина 
се:  

� следење на имплементацијата на активностите предвидени со планскиот документ; 
� следење на имплементацијата на мерките за контрола на влијанијата;  
� да се обезбедат податоци за понатамошно следење на состојбите во  животната 

средина;  
� следење  на  состојбата  во  животната  средина  со  цел  навремено согледување  на  

непредвидените  влијанија  од  имплементацијата  на Планот 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  Планот,  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.   

Процесот на мониторинг треба да започне кога планскиот документ е донесен и треба, во 
принцип, да продолжи во текот на траењето на планот.  

Планот за мониторинг ги содржи официјалните индикатори за животна средина 
предложени од МЖСПП и усвоени од Владата на РМ. Покрај официјалните државни 
индикатори за животна средина, Планот носи и погенерални индикатори со цел полесно 
следење на имплементацијата на предлог програмата и состојбата на животната средина 
од страна на органот задолжен за имплементација на планскиот документ. 

Следењето на состојбата на животната средина ја потврдува оправданоста  и  примената  
на  предложените  мерки  за  ублажување  и  нивната функционалност, што претставува 
голема придобивка во однос на заштитата на животната средина. 
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Табела План за мониторинг на животната средина 

СОВЖС елемент Поставени цели Индикатори Мониторинг 
Фрекфенција на 

мониторинг 

Воздух Заштита на квалитетот на 
воздухот 

- Имплементација на 
мерките од елаборатот 
за животна средина 

- Примена на помалку 
загадувачки материи; 

- Намалено ниво на 
озонски прекурсори 

- Контрола на истекување согласно 
обем на опрема на ладење, 

- Контрола на емисии од согорување, 
доколку има извори и емитери од 
согорување (согласно соодветно 
законодавство), 

- Мониторинг на спроведување на 
мерки, активности и планови од 
ЛЕАП и други стратешки 
документи на општината  

-  

- МЖСПП  
- Општина  Неготино 

Површински води Заштита на квалитетот на 
површинските и почва 

- Запазени стандарди за 
квалитет на 
површински води  

- Имплементација на 
мерки за заштита од 
елаборат/студија 

- Мониторинг на 
квалитет и квантитет 
на површински води 

- Мониторинг на квалитетот на 
третирани отпадни води  

-  

- Во согласност со 
програмите за мониторинг 
на надлежните органи 

- По потреба и во случаи на 
евидентирани 
нарушувања, зголемена 
фрекфенција на 
мониторинг во договор со 
надлежните органи 

Отпад Минимизирање на отпадот, 
рециклирање, третман и 
соодветно отстранување 

- Количества на собран и 
отстранет отпад 

- Имплементирани 
мерки од елаборат/ 
студија 
 

- Степен на имплементација на План 
и Програма за управување со отпад  

- Програма за работа  
- Доставување на извештаи за 

управување со отпад 

- Во согласност со 
програмите за мониторинг 
на надлежните органи 

 

Бучава Намалување на бучава - Имплементација на 
мерки за намалување 
на бучава  

- Вознемиреност на 
околното население 

 

- Мониторинг на спроведување на 
мерки 

- Мониторинг на амбиентална 
бучава 

- Мониторинг на работа на извори 
на бучава 

 

- Во согласност со 
програмите за мониторинг 
на надлежните органи 
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10. УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА ВО СОВЖС  

Вклучувањето на јавноста во постапката за стратегиска оцена на животна средина е 
задолжителни и начинот на нејзиното учество е точно пропишан со законодавството за 
животна средина  (член 65 од Законот за животна средина и Уредбата за учество на 
јавноста4). Практичното учество на јавноста се остварува преку: a) објавување на 
информациите пред јавноста; б) учество на јавноста, при што јавноста активно може да 
биде вклучена во јавните дискусии и писмено да ги поднесува своите мислења; в) преку 
механизмот за пристап до правдата, кога јавноста може да влијае врз донесувањето 
одлуки преку поднесување жалби.   

Главните цели на учеството на јавноста се:  

• да се добие локално и традиционално знаење што би можело да биде корисно при 
донесувањето на одлуките; 

• да помогне во размислувањата за алтернативите и мерките за ублажување; 
• да осигури дека главните влијанија не се занемарени, а придобивките се 

максимални; 
• да го намали конфликтот преку рано идентификување на „проблематичните“ 

прашања; 
• да ја подобри транспарентноста на целокупниот процес за СОВЖС и да ја зголеми 

довербата на јавноста во целокупниот процес. 

Учеството на јавноста во СОВЖС  може да помогне во утврдување на  мислењето на 
јавноста во однос на дадената активност. Јавноста може да придонесе во 
воспоставувањето на целите на СОВЖС може и да не резултира со решенија/договори 
кои се однесуваат на животната средина/одржливиот развој, имајќи предвид дека 
јавноста се вклучува само тогаш кога се чувствува загрозена, каде што доаѓа до израз 
пристапот "подалеку од мојот двор".  

Јавноста може да учествува во СОВЖС преку основни консултации - обезбедување на 
основни информации и можности за коментирање, па се до поголеми ангажмани, како 
што е член на тимот за подготовка на СОВЖС и процесот на планирање, во зависност од 
големината и обемот на планскиот документ. 

Методите за вклучување на јавноста кои имаат поголема веројатност за добри резултати 
се оние кои што се насочени во вистинскиот правец и интензивни, кои по потреба 
вклучуваат организирање на работни групи и консултации помеѓу членовите на групите. 

Пред започнувањето на постапката за донесување на планскиот документ, доносителот е 
должен да ја информира јавноста за изработката на планскиот документ, со цел да 
овозможи учество во неговата изработка. Во таа насока, одлуката за спроведување, 
односно спроведување на стратегиска оцена доносителот ја објавува на својата интернет 
страница и истите ги доставува до МЖСПП.  

За да овозможи учество на јавноста, доносителот определи простор каде предлог 
планскиот документ и Извештајот за животна средина може да бидат разгледани – објава 
на интернет страна на доносителот со што истите се достапни за јавноста и може да се 
доставуваат забелешки, мислења и предлози. Јавниот увид на нацрт планскиот документ 
и на Извештајот за животна средина треба да трае најмалку 30 работни дена. 

Согласно одредбите, доносителот на планскиот документ е должен да организира 
најмалку една јавна расправа, која се одржува најмалку 15 дена од денот на обезбедување 
на јавна достапност на предлог планскиот документ и на извештајот за животна средина, 
а најдоцна пет дена од денот на истекот на рокот за јавниот увид.  

                                                           
4
 Уредбата 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) 
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доносителот на планскиот документ исто така нацртот на планскиот документ и 
извештајот за стратегиска оцена ги доставува на мислење до МЖСПП. 

МЖСПП, органите на централната и локалната власт, јавноста и други правни и физички 
лица имаат право да достават свое мислење до субјектот во рок од 30 дена од денот на 
објавување на нацрт/предлог плански документ и извештајот за стратегиска оцена. 

Во следната табела е даден приказ на начинот на вклучувањето на јавноста во 
постапката за стратегиска оцена на животна средина. 

Табела Вклучувањето на јавноста во СОВЖС постапката 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учество на јавноста 
 

СОВЖС процес 

   

Можност за жалба  Одлука за спроведување на СОВЖС 

   

Можност за жалба  Решение за определување на обем на СОВЖС 

   

  Изготвување на извештај за животна средина 

   

Можност за коментари  Објава на извештајот за животна средина 

   

Можност за учество и 
коментари 

 Јавна расправа 

   

Можност за коментари  Објава на извештај од консултации со јавноста 

   

Можност за коментари  Оценка на соодветноста на извештајот за 
животна средина 

   

  Усвојување на извештајот за животна средина  

   

Можност за коментари  Објава на одлука за усвојување на извештај за 
животна средина 

   

  Усвојување на плански документ 
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11. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

Изработката на СОВЖС извештајот за ЛУПД за  КП 2184/1, м.в.  ЦРВЕНИКА, КО Неготино, 
за изградба на стопански објект за ладилник и преработка на земјоделски производи – 
Г2, општина Неготино е според обврската на доносителот на планскиот документ за 
спроведување на СОВЖС постапка согласно Законот за животна средина и донесената 
Одлука за спроведување на стратегиска оцена на животна средина (арх.бр. 10-144 од 
28.03.2013 год.). 

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз 
животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во 
фазата на неговата подготовка и да предложи соодветни мерки за спречување, контрола 
и/или компензација на влијанијата. 

Според направените анализи, генерална оценка на извештајот е дека имплементацијата 
на планскиот документ не претставува сериозна закана за животната средина и 
природата, односно не се очекува да предизвика значително влијание доколку се 
почитуваат сите законски обврски на кои подлежи ваков тип на документ и доколку се 
применат предвидените мерки за спречување и контрола на влијанијата.  

Извештајот носи и други препораки по однос на останатите прашање поврзани со 
реализацијата на планскиот документ и неговата врска со животната средина, кои треба 
да бидат земени предвид од страна на доносителот на планскиот документ. 

Со цел следење на ефектите од спроведувањето на планскиот документ, извештајот носи 
соодветен План за мониторинг на животната средина, чија улога е согледување на 
непредвидените негативни ефекти и превземање соодветни дејствија за поправање на 
состојбата. Согласно Законот за животна средина, органот кој го подготвува планскиот 
документ е должен да ги следи ефектите врз животната средина врз основа на овој план. 
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12. НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 

Целта на постапката за стратегиска оцена на животната средина е идентификација и 
анализа на влијанијата врз животната средина, животот и здравјето на луѓето кои би 
произлегле со имплементација на планскиот документ. Постапката се спроведува уште 
во фазата на планирање со цел сите идентификувани влијанија, односно соодветните 
мерки за елиминирање или контрола на влијанијата да се предвидат во најраната фаза 
на подготовката на документот.   

Постапката за стратегиска оцена на животната средина треба да обезбеди високо ниво на 
заштита на животната средина, спроведување на насоките од релевантни стратешки и 
плански документи и интегрирање на целите на животната средина во подготовката и 
усвојувањето на стратегии, планови и програми (плански документи), а во насока на 
промовирање на одржливиот развој.  

Стратегиската оцена претставува формална и систематска оцена на значајните влијанија 
врз животната средина кои би произлегле со имплементацијата на предвидениот 
планскиот документ врз животната средина, но пред носење на одлуката за негово 
усвојување. Состојбата без имплементација на планскиот документ подразбира иднина 
на подрачјето на планскиот документ без имплементација на планираните активности 
од планскиот документ, односно продолжување на актуелната состојба онаква каква што 
е сега во моментот. 

Планскиот документ ЛУПД за  КП 2184/1, м.в.  ЦРВЕНИКА, КО Неготино, за изградба на 
стопански објект за ладилник и преработка на земјоделски производи – Г2, општина 
Неготино има задача да ги детерминира насоките на перспективниот  развој за 
предметниот плански опфат. 

Планскиот опфат во овој ЛУПД за  КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО Неготино, за изградба 
на стопански објект за ладилник и преработка на земјоделски производи – Г2, општина 
Неготино, се простира со површина од 0.4758 hа на КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО 
Неготино.  

Во овој плански опфат површината за градба има класа на намена Г2 – Лесна индустрија. 

Цел на ЛУПД за КП 2184/1, м.в. ЦРВЕНИКА, КО Неготино, за изградба на стопански објект 
за ладилник и преработка на земјоделски производи, општина Неготино, е оформување 
на градежна парцела на една катастарска парцела -  КП 2184/1,  КО Неготино, со основна 
класа на намена Г2 со сите потребни параметри за нејзина реализација и усогласување на 
планот.  

Предметниот простор досега не бил третиран со урбанистички план, поради која 
причина сите влезни параметри при планирањето на просторот и поставувањето на 
планските концепции и решенија по сите области се базираат на Просторниот план на Р 
Македонија. 

Влијанијата од состојбата без имплементација на планскиот документ може да се 
поделат во три групи: 

� Економски влијанија 
� Влијанија поврзани со животната средина 
� Социјални влијанија 

Во подготовката на извештајот земени се предвид целите на заштита на животната 
средина одредени на национално и меѓународно ниво, а кои се релевантни за планскиот 
документ, особено оние идентификувани во националните стратешки документи за 
управување со отпад. 

Подготовката на плански и програмски документи со кои се планира изведување на 
Урбанистички план, предвидува задолжително разгледување на алтернативи, од аспект 
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на избор на најдобро решение за предметната локација и активности што би се 
предвиделе на планскиот опфат, од аспект на економска оправданост, финансиски 
можности и заштита на животната средина. 

Нацрт планскиот документ не носи информации за разгледувани алтернативни локации 
за планскиот опфат. Алтернативи на ниво на активност произлезена од намената на 
планот, во смисла на технологија и слично ќе бидат разгледувани во фазата на 
подготовка на архитектонско урбанистички план, односно техничко технолошки проект. 

Извршена е анализа на влијанијата од имплементацијата на предвидениот плански 
документ. Анализата е направена согласно упатствата дадени во Уредбата за содржината 
на извештајот за стратегиска оцена. При извршената анализа земени се предвид сите 
релевантни влијанија и нивните карактеристики, секундарни, кумулативни, 
синергистички, потоа краткорочни, среднорочни и долгорочни, трајни и привремени, 
позитивни и негативни влијанија. 

Извештајот има за цел да посочи на можните значителни влијанија од имплементација 
на планскиот документ и можноста од формирање на кумулативни влијанија. 

Планскиот документ предвидено е да се имплементира во подрачје каде што главна 
стопанска дејност е земјоделското производство и активности на преработка на 
земјоделски производи. Имајќи ја предвид намената што ја носи планскиот опфат, истата 
претставува целосно комплементарна дејност со веќе постоечките на пошироката 
локација, дотолку повеќе што планот предвидено е да понуди додадена вредност за 
земјоделските производи во делот на складирање, а со тоа надградба на пазарот на 
производи. Идните планови на општината во однос на просторното планирање на 
северниот дел што се простира над општината е во насока на развивање на 
земјоделското производство и поврзани дејности, поради што планскиот документ е 
усогласен и нема потенцијални конфликти. 

Подетално разгледување на влијанијата врз животната средина и планирање на 
соодветни мерки за спречување и контрола на загадувањето и компензација потребно 
е да се направи на ниво на имплементација на конкретната активност предвидена со 
намената на  урбанистичкиот план. Тие детални анализи ќе бидат дел од идните 
документи за заштита и управување со животната средина на ниво на конкректна 
активност (студија за оценка на влијанието врз животната средина, интегрирани 
еколошки дозволи итн.), односно во рамките на локалните стратешки документи за 
животна средина. 

Идентификуваните влијанија врз специфичните медиуми и области на животната 
средина ќе бидат неутрализирани или намалени доколку бидат доследно почитувани и 
имплементирани одредбите на Законот за животна средина и другите вертикални 
закони за секој медиум или област соодветно, како и другите законски одредби 
применливи за идентификуваните влијанија.  

Примената на соодветни мерки уште во најраната фаза од планирањето, вклопени во 
процесот на урбанистичко планирање или архитектонско проектирање ќе придонесе кон 
спречување на загадувањата и заштита на здравјето на луѓето. 

Планскиот документ предвидено е да се имплементира на локацијата каде се изведуваат 
земјоделски активности и дејности поврани со тоа, а дополнително слични намени и се 
предвидени со идните планови за просторно планирање на општината. Од тие причини, 
имплементацијата на планот нема конфликти од аспект на просторно планирање. 
Постоечката неповолна ситуација во општината во однос на прашањето со снабдување со 
вода и управување со отпад, ќе наложи построги мерки за инвеститорот и справување со 
тие прашање во најголем дел во рамки на сопствената локација. 
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Дополнителна заштита на животната средина се постигнува со мерките за контрола 
вклучени во различни фази од процесите, а кои треба да бидат дел од успешна 
имплементација на системите на заштита и управување со животната средина 
предвидени за идните активностим и тоа на ниво на елаборати, студии за оценка на 
влијание или интегрирани еколошки дозволи. Покрај тоа, кон постигнување на целите и 
стандардите на животната средина и одржлив развој ќе се придонесе и со донесување, 
ажурирање и имплементација на плански стратешки документи на општината, а кои се 
однесуваат на заштита на животната средина - изработка на Регистар на загадувачи, 
Планови и програми за управување со отпад, Програми за намалување на загадување на 
амбиентен воздух, Акциони планови за бучава итн. 

Постојаната комуникација со надлежниот орган и навременото известување за сите 
позначајни ризици или хаварии ќе доведат до правилно и навремено реагирање, односно 
спречување и контрола на влијанијата врз животната средина. 

Целта на Планот  за  мониторинг  на  животната  средина е следење на ефектите од 
спроведувањето на планскиот документ. Планот за мониторинг ги следи ефектите врз 
животната средина и врз здравјето на луѓето.   

Согласно Законот за животна средина, Органот кој го подготвува планскиот документ е 
должен да ги следи ефектите врз животната средина и врз здравјето на луѓето од 
спроведувањето на планскиот документ, со цел во рана фаза да се согледаат 
непредвидените негативни ефекти и да се преземат соодветните дејствија за поправање 
на состојбата. 

Планот треба да овозможи согледување на непредвидените негативни ефекти и 
превземање на соодветни дејствија за поправање на состојбата. Во случај на согледани 
негативни ефекти од спроведувањето на планскиот документ, органот кој го подготвува 
планскиот документ како и друго правно или физичко лице и здруженија на граѓани од 
областа на животната средина се должни за тоа да го известат органот на државна 
управа надлежен за работите од областа на животната средина.  
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Прилог 2 Прегледна карта – местоположба 
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