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1. ВОВЕД 

 
Стратегиска оцена на животната средина – дефиниција 

 
Стратегиската оценка на животната средина (СОЖС) е систематски процес заоценување 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 фактори. 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.   

 

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.  
 

СОЖС 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. 
 

СОЖС претставува важен инструмент за помош за постигнување на одржлив развој во јавното 

планирање и креирање на политики. Придобивките од СОЖС 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. 
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                                  стратегиска акција стратегиска акција 

  

донесувачи на одлуки донесувачи на одлуки 

  

       цел перспективи              цел 

 активности                                     

ограничувања 

застапник застапник 

без СОЖС со СОЖС 

Слика 1 СОЖС 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 СОЖС и донесување на Одлука за 

спроведување, односно неспроведување на СОЖС; 

 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 во 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 сликата подолу во текстот. 
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Слика 2 Дијaраграм на СОЖС процедура 

 
Спроведувањето на постапката следува по утврдување на потребата за спроведување СОЖС 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 врз животната 

средина и врз здравјето на луѓето. Врз основа на тоа, органот што го подготвува планскиот 
документ е должен да донесе одлука за спроведување или неспроведување 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 – Општината Куманово 
донесе одлука за спроведување на стратегиска оцена (Бр. 21-УП1-3206, Прилог 2) и истиот го 

поднесе до надлежниот орган (МЖСПП) врз основа на што МЖСПП достави свое мислење 

(Прилог 3). 
 

Поставување на контекстот за СОЖС 
 

Контекстот на планскиот документ го определува обемот на СОЖС: 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 СОЖС 

 
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 кои 

можеби диктираат одредени цели или ги ограничуваат можните решенија. 

 
Рамката на СОЖС и врската на планскиот документ со други релевантни документи е дадено во 

поглавје 2.3 од овој извештај. 

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 

И
зв

е
ст
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ањ
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и
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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 обезбедат 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 СОЖС). 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  

 
СОЖС 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.  
 

Оваа постапка има задача да ги опфати кумулативните влијанија од индивидуалните проекти. 
 

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 СОЖС 

постапката. 
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Табела 1 Преглед на активностите по процедура (подготовка на плански документ 

/спроведување на стратегиска оцена) 
 

Фаза ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ СОЖС 

Првичен преглед Подготовка на работни 
документи за клучните 

прашања 

Определување на потреба од 
спроведување на СОЖС; 

Донесување на Одлука за 
спроведување на СОЖС 

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 

 



Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина 

 

Емпириа ЕМС, Скопје /МАНЕКО Солушнс, Скопје  12 

2. КРАТОК ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА, ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

И ВРСКА СО ДРУГИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ 
 

2.1 Вовед 
 

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. Просторното и урбанистичкото планирање 

претставува континуиран процес усогласен со развојната и економската политика на Република 
Македонија.  

 

Деталниот урбанистички план за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82, Плански опфат меѓу: 
Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11 Ноември“, КП 9941/2, ул. 

„Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на градежен реон, Општина Куманово, се 
изработува согласно Планската програма одобрена од страна на општина Куманово, 

ажурираната геодетска подлога, просторните можности на локалитетот, одредбите од 
Генералниот  урбанистички план за овој плански опфат и потребите на Општината. 

 

Изготвувањето на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82, Плански 
опфат меѓу: Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11 Ноември“, КП 9941/2, 

ул. „Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на градежен реон, општина Куманово, се 
врши согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 199/14, 

44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Правилникот за стандарди и нормативи за 

урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 
134/16, 33/17 и 86/18), Правилникот за поблиската содржина, форма и начин на обработка на 

Генерален урбанистички план, Детален урбанистички план, Урбанистички план за село, 
Урбанистички план вон населено место и Регулациски план на генерален урбанистички план, 

формата, содржината и начинот на обработка на урбанистичко-плански документации и 

архитектонско-урбанистичкиот проект и содржината, формата и начинот на обработка на 
проектот за инфраструктура (Сл. Весник на РМ бр. 142/15). 

 
На барање на општина Куманово, Друштвото за трговија, градежништво, проектирање и услуги 

ВЕКТОР - ТТ ДООЕЛ од Куманово, изработи Детален урбанистички план (ДУП) со основна класа 
на намена Г1 - тешка и загадувачка индустрија, за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82, 

Плански опфат меѓу: Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11 Ноември“, кп 

9941/2, ул. „Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на градежен реон во општина 
Куманово.  

 
2.2 Главни цели на планскиот документ 

 
Цел на Деталниот урбанистички план за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82, Плански опфат 
меѓу: регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11 Ноември“, КП 9941/2, ул. 

„Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на градежен реон, општина Куманово е истиот 
да се усогласи со важечкиот ГУП, како и дефинирање на условите за градење во дефинираниот 

плански опфат, со дефинирање на градежни парцели, дефинирање на основни класи на 

намена, како и дефинирање на архитектонско-урбанистичките параметри за реализација на 
планираните градби. 

 
Со овој план детално се дефинираат сите урбанистички, архитектонски и комунални параметри 

за изградба на објектите според дефиниранaтa наменa. 
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Сите поединечни елементи на планот содржат текстуален дел со нумерички показатели за 
постојната и планираната состојба како и потребен број на графички прилози.  

 
Деталниот урбанистички план за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82, плански опфат меѓу: 

регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11 Ноември“, КП 9941/2, ул. 

„Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на градежен реон, општина Куманово се 
изготвува за планскиот период од 5 години од 2019-2024 година. 

 
Планскиот опфат се однесува на постоечки индустриски дел во рамките на постоечката 

индустриска зона на градот Куманово. Добар дел од опфатот е веќе изграден за потребите на 
индустријата и индустрискиот оператор присутен во опфатот (ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово) и 

постои пропратна инфраструктура (водовод, канализација, енергија, патна и железничка 

инфраструктура итн.).  
 

 
 

Слика 3 Местоположба на предметен плански опфат (индустриски дел) во рамки на поширока 
индустриска зона во општина Куманово 

 
Постоечката индустрија присутна во планскиот опфат се однесува на производство на 

спроводни и конструкциони цевки и други комерцијални производи од сличен тип со помош на 

следните технолошки процеси: 
 Високофреквентно електроотпорно заварување HFI и HF ЕRW, 

 Електролачно заварување под заштита на прашок SAW, 

 Топло преформирање на цевки, 

 Антикорозивна заштита.  

 

 
2.3 Опис на планскиот документ 

 
Урбанистички план согласно Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка 
обработка на урбанистичките планови (Службен весник на РМ бр. 142/15) се состои од: 

 Документациона основа во која се систематизирани податоци за постојната состојба во 

рамки на планскиот опфат, анализа на можностите за просторен развој и програмските 

проекции за подрачјето на планскиот опфат. 
 Планска документација во која се презентирани планските решенија и дефинирани сите 

плански одредби потребни за одобрување на ЛУПД 

 
 

Индустриска зона Куманово 

Плански опфат  
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Документационата основа  

 
Историјат на планирање и уредување на подрачјето на планскиот опфат и неговата 

околина 
 

Подрачјето на планскиот опфат е дел од поширок плански опфат за кој има изработено: 

 
 Измена на ГУП за дополнување на планирана примарна сообраќајна мрежа - Зони за 

планирани бензински пумпи станици за точење на течни горива (211-2012) Одлука бр. 07-

5414/19 од 09.07.2012 година                       
 ГУП  за Куманово - Одлука бр. 07-575/3 од 23.06.2004 година                                              

 ДУП кој граничи со плански опфат - Деталниот урбанистички план населба „Бедиње“ 

Одлука бр.07-492/1 од 26.03.1998 година, Одредби  за реализација, Одлука бр.07-1160/1 од 

12.05.2000 година.                                                                                                                                    
 ДУП кој граничи со плански опфат - Детален урбанистички план за дел од МЗ „Бедиње“ 

Индустрија, Одлука бр. 07-546/1 од 17.03.1999 година;                                                            

 ДУП кој граничи со плански опфат - Детален урбанистички план за дел од МЗ „Бедиње“ 

(2003-2008), Одлука бр. 07-72/8 од 30.01.2004 година;                                                                      

 ДУП кој граничи со плански опфат - Детален урбанистички план за дел од УЕ „Индустрија“, 

дел од УБ 80, Одлука бр. 07-8611/11 од 27.08.2018 година;                                                     
 ДУП кој граничи со плански опфат - Детален урбанистички план за дел  од УЕ „Индустрија“, 

дел од УБ 83, УМ 1,  Одлука бр. 07-8851/29 од 14.12.2012 година;  

 ДУП кој граничи со плански опфат - Детален урбанистички план за дел од УЕ „Индустрија“, 

дел од УБ 82, Одлука бр. 9-7540/16 од 26.08.2015 година.   
                              

За предметниот плански опфат дефинирана е намена: 
 

Г – ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ  

Основната класа на намена  
 Г1 – Тешка и загадувачка индустрија 

 

Со ГУП за Куманово Одлука бр. 07-575/3 од 23.06.2004 година, дефинирана е примарна 
сообраќајна инфраструктура и намена на земјиштето, вклучително и за предметниот плански 

опфат на Деталниот урбанистички план за дел од од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82, Плански 

опфат меѓу: Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11 Ноември“, кп 9941/2, 
ул. „Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на градежен реон, Општина Куманово. 

Заради усогласување со Генералниот урбанистички план на град Куманово и заради 
дефинирање на градежните парцели, дефинирањето на основните класи на намена, како и 

дефинирање на архитектонско-урбанистичките параметри за реализација на планираните 

градби, согласно потребите на инвеститорите, за подрачјето на планскиот опфат изработен е  
Детален урбанистички план за дел од од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82, Плански опфат меѓу: 

Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11 Ноември“, КП 9941/2, ул. 
„Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на градежен реон, Општина Куманово. 

 
Податоци за создадени вредности и чинители кои ја синтетизираат состојбата на 

животот на човекот и начинот на употреба на земјиштето во рамките на планскиот 

опфат 
 

Создадените вредности, како чинители кои можат да влијаат на животот на човекот и начинот 
на употребата на земјиштето во рамките на опфатот на планот, ги опфаќаат: културно-

историските чинители, демографски, економски, стопански, сообраќајни, законодавно- 

административни, здравствено-социјални и други чинители.  
 

На територијата на опфатот на планот, преовладуваат објекти со намена Г1 - Тешка и 
загадувачка индустрија, Е2- комунална суптраструктура - трафостаници и В2 - Здравство и 

социјална заштита – Амбуланта во состав на Г1-Тешка и загадувачка идустрија како 
компатибилна класа на намени, Е1 - комунална инфраструктура сообраќајници, како и 



Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина 

 

Емпириа ЕМС, Скопје /МАНЕКО Солушнс, Скопје  15 

комунална инфраструктура надземни и подземни инфраструктурни водови, како и дел 

градежно неизградено земјиште. 
 

Основа на иден развој претставува анализата на постојната состојба, проекциите и прогнозите 
на индустрискиот рзвој за периодот од 5 години, односно до 2024 година. Извршена е 

инвентаризација на теренот, со која се добиени потребните податоци за број на објекти по 

намена, по структура, материјал, опременост на инфраструктура и др. 
 

Во однос на сообраќајот, локалитетот се карактеризира со сообраќајна мрежа која е делумно 
изведена. Планскиот опфат граничи и со постојна железничка пруга, Скопје – Белград  од која 

се одвојува пруга Скопје – Бељаковце – Р. Бугарија. Од постојната железничка пруга, се дели 
интерен колосек за потребите на постојниот идустриски  комплекс со намена Г1, при што, од 

него како интерен крак се одвојува дел кон соседната ГП која не е дел од планскиот опфат. 

 
Во опфатот на планот според инвентаризацијата на просторот од П=101,22 ha не живее 

население, односно планскиот опфат е дел од индустриска зона. Во планскиот опфат се 
предвидува дневна миграција на работници, за извршување на работни задачи. Според тоа, на 

наведениот плански опфат не може да се дадат анализи, споредбени показатели и табели за 

бројот на жителите, старосната структура, бројот на домаќинства и број на членови во истите. 
 

Инвентаризација на земјиштето и зеленилото во планскиот опфат, на изграден 
градежен фонд и вкупна физичка супраструктура 

 
За целосно согледување на постојната состојба направено е ажурирање на геодетската 

подлога, а потоа е извршено детално истражување по пат на директен увид на лице место и 

направена е детална анализа на добиените податоци. 
 

Од табеларниот приказ се гледа дека под Г1-Тешка и загадувачка индустрија се зафатени 
84,40%, додека под градежно неизградено земјиште припаѓа 8,21%. 

 

Табела 2 Инвентаризација на намена на површини   
ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА НАМЕНА НА 
ПОВРШИНИ   

      хектари процентуална застапеност  

Г-Производство , дистрибуција и сервиси                                      

Г1 - тешка индустрија  84,32 83,31% 

Е - Инфраструктура 

Е1 - Комунална инфраструктура -
сообраќајници  

6,55 6,47% 

Е1- Комунална инфраструктура -интерна 
железничка линија во состав на кп 9703/1 
намена Г1 

1,96 1,09% 

Е2-Комунална супраструктура - трафостаници  0,25 0,24% 

Градежно неизградено земјиште 

Градежно неизградено земјиште  8,21 8,21% 

Вкупно  101,21 100% 

 

 

Во опфатот, постојат изградени објекти со намена Г1 - Тешка и загадувачка индустија, вкупно 
150 објекти, објекти со намена Е2 - Комунална супрастуктура – трафостаници, 6 (шест) објекти 

и објект со намена В2 - Здравство и социјална заштита - Амбуланта 1 (еден) објект. Сите 
наведени објекти се сместени на една КП 9703/1 и се во функција за потебите на производниот 

процес.  
 

При увид на лице место направена е инвентаризација на секој објект, извршено е 

архитектонско снимање, при што е утврдена големината на објектите, катноста и материјална 
вредност.  

 
Табела 3 Инвентаризација на објекти 
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Вкупно број на 

објекти 

Современа             

констуркција 

Современа 

конструкција 

Помошни објекти  

       Добра состојба           Лоша состојба         Добра состојба  

бр %     бр    %     бр     %    бр      % 

157 100     157    100% /     /    /  / 

 
Табела на бројност на објектите согласно нивната намена. 

 

Табела 4 Објекти согласно намена 

Намена на објекти Вкупно број на објекти 

Г1-Тешка и загадувачка индустрија  150 

Е2-Комунална супраструктура -трафостаници 6 

В2-Здравство и социјална заштита -амбуланта 1 

Вкупно  157 

 

Горе прикажаната состојба, покажува дека поголемиот дел од објектите се во добра состојба, и 
истите се во функција на производниот процес што се однесува до инфраструктурната 

опременост, сите објекти имаа соодветен приклучок на електрична инсталација, како и 
приклучоци на водоводна и канализациона мрежа. 

 

Создадените вредности, како чинители кои можат да влијаат на животот на човекот и начинот 
на употребата на земјиштето во рамките на опфатот на планот, ги опфаќаат: културно-

историските чинители, демографски, економски, стопански, сообраќајни, законодавно-
административни, здравствено-социјални и други чинители.  

 
Во однос на сообраќајот, локалитетот се карактеризира со сообраќајна мрежа која е делумно 

изведена.  

 
Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура 

 
Водоводната, канализационата, електричната, гасоводна и телефонска инсталација се 

реализирани во значителен степен и постоечките објекти се приклучени на градската 

инфраструктурна мрежа.  
 

Електрика  
Писмо од ЕВН КЕЦ Куманово бр.14-5278/2 од 09.10.2018 година, содржи информација за 

постоечки инсталации.  

 
Писмо со информации од МЕПСО Скопје, бр.02-6849/1 од 10.10.2018 година, со известување 

дека постојни и планирани Енергетски објекти не се пресекуваат со горенаведениот плански 
опфат, освен 110 kV вод. 

 
Водовод и кналаизација  

Писмо со информации од ЈП ВОДОВОД Куманово бр. 10-1624/2 од 15.10.2018 година, за 

постоење на подземни инсталации (водовод на мрежа , фекална и атмосферска канализација).  
 

Телефонска инфраструктура 
Писмо со информации од МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ Скопје со бр.07-684284/1 од 18.10.2018 год. 

за постоечки и планирани ТК инсталации. 

 
Гасоводна инсталација   

Писмо со информации од ГА - МА АД СКОПЈЕ со бр. 0308-1277/2 од 18.10.2018 год. дека во 
наведениот плански опфат има изведен гасовод ø159 mm и ф89mm и Мерно Регулациона 

Станица ФЗЦ 11 Октомври и Мерно регулациона станица Палпласт. 
 

Писмо со информации од МЕР АД СКОПЈЕ бр.03-3869/2 од 06.11.2018 год. дека во наведениот 

плански опфат нема изградено и не е планирана изградба на гасоводна мрежа. 
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Писмо известување од ЈП Куманово Гас бр.03-4/173 од 17.11.2020 година со инфромации дека 
на наведениот плански опфат нема изведена, но има планирана дистрибутивна гасоводна 

мрежа. 
 

Писмо со информации АЕК бр.1404-3103/2 од 17.10.2018 год. со податоци со кои располагаат. 

Писмо со информации од ДСЗ со бр.09-415/1 од 09.10.2018 година. 
 

Сообраќај 
Сообраќајната инфраструктура е делумно изведена.  

 
Писмо со информации од ЈПДП бр. 10-11622/2 од 12.11.2018 година. 

 

Писмо со информации од Агенција за цивилно воздухопловство бр. 12-11/246 од 0.10.2018 
година, дека во наведениот плански опфат се наоѓа во зона на Спортски аеродром Куманово . 

 
Инвентаризација на постојни споменични целини, градби од културно-историско 

значење и културни предели (заштитно конзерваторски основи) 

 
Писмо од Министерство за култура – Управа за заштита на културно наследство бр.17-3293/2 

од 11.12.2020 година, каде што се констатира дека на наведениот плански опфат нема 
заштитени добра или добра за кои основано се претпоставува дека претставува културно 

наследство. 
 

Инвентаризација на градби со правен статус, стакнат по основ на закон за 

постапување на бесправно изградени објекти 
 

Во подрачјето на планскиот опфат, а врз основа на Писмо од страна на Сектор на урбанизам, 
комунални работи и заштита на животна средина и природата, Одделение за урбанизам  бр.21-

3443/2 од 30.05.3019 година,  не постојат градби со правен статус стекнат по основ на Законот 

за постапување со бесправно изградени објекти. 
 

Анализа на степен на реализација на важечкиот урбанистички план со анализа на 
проблемите со функционирање и просторен развој на подрачјето на планскиот 

опфат 

 
За наведениот плански опфат, нема важечки Детален урбанистички план. За таа цел се 

изработува Детален урбанистички план за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82, Плански опфат 
меѓу: Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11 Ноември“, кп 9941/2, ул. 

„Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на градежен реон, Општина Куманово. 
 

Во моментот пристапот на предметните парцели е обезбеден од ул. ”11 Ноември“ и преку 

регионалниот пат Р 2133. Водоводната, канализационата, електричната и телефонска 
инсталација се реализирани во значителен степен и постоечките објекти се приклучени на 

градската  инфраструктурна мрежа. 
 

Телефонска инфраструктурна мрежа е застапена. Електричната инфраструктурна мрежа е 

застапена. на опфатот. Гасоводна инфраструктурна мрежа е застапена. 
 

Анализа на можностите за просторен развој 
 

Согледувајќи ги податоците добиени од извршената инвентаризација на постоечките објекти, 
како и податоците од предвидените површини за градење од ГУП за град Куманово, Одлука бр. 

07-575/3 од 23.06.2004 година, се доаѓа до констатација дека реализираните градба се во 

согласност со намената на истиот (ГУП Куманово). 
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Заради тоа развојот ќе биде насочен и кон задржување на веќе изградените објекти, согласно 

постојниот ГУП. Со изработката на ДУП треба да се предвиди економско издржано решение во 
областа на сообраќајот, инфраструктурата, намената на просторот и системот на градба. 

Предвидените решенија треба да ја дооформат сегашната намена на просторот: Г1 - Тешка и 
загадувачка индустрија.  

Во однос на сообраќајното решение потребно е: 

 реализирање на примарна сообраќајна мрежа; 

 дооформување на секундарна сообраќајна мрежа; 

 дооформување на велосопедски сообраќај (велосипедски патеки);  
 дооформување на пешачкиот сообраќај (тротоари); 

 решавање на сообраќај во мирување за површините со намена Г1 –Тешка и загадувачка 

индустрија. 
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Слика 4 Инвентаризација и снимање на изграден градежен фонд (извор: ДУП) 
 



Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина 

 

Емпириа ЕМС, Скопје /МАНЕКО Солушнс, Скопје  20 

Планска документација 
 
Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат 

 
Просторот дефиниран во Детален урбанистички план за дел УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82, 

Плански опфат меѓу: Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11 Ноември“, кп 

9941/2, ул. „Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на градежен реон, Општина 
Куманово зафаќа дел од градско подрачје. 

 
Површината на планскиот опфат изнесува 1.012.193,33 m2 или 101,22 ha и периметар 

L=6067,44 m. Теренот на планскиот опфат, за кој се изработува Деталниот урбанистички план 

е во пад, од приближно 358,68 m во највисоката точка на северна страна, до приближно 
353,475 m во најниската точка на јужна страна. Планскиот опфат е дефиниран на север - 

североисток по Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул„.11 Ноември “, на исток 
- југоисток со кп 9941/2 и осовина на ул.„Индустриска“, на југ - југозапад по  ул. „2004“ и ул. 

„2005“ и граница на градежен реон. Локацијата е разгледана во поглавје 3.1.1. 
 

Опис и образложение на планскиот концепт за просторниот развој и хармонизација 

на просторот опфатен на подрачјето во рамките на планскиот опфат 
 

Планскиот концепт е изработен во склад со зададената Планска програма, како и сознанијата 

од Документационата основа. 
 

Со Деталниот урбанистички план за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82, Плански опфат меѓу: 
Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11 Ноември“, кп 9941/2, ул. 

„Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на градежен реон, Општина Куманово, се 

дефинираат условите за градење во дефинираниот плански опфат, со дефинирање на 
градежни парцели, дефинирање на основни класи на намена, како и дефинирање на 

архитектонско-урбанистичките параметри за реализација на планираните градби. 
 

Дефинирани се вкупно 15 градежни парцели, чии граници се детално прикажани во 
графичките прилози. Дополнително, табеларно се прикажани урбанистичките параметри за 

секоја поединечна градежна парцела. 

 
Во планскиот опфат се предвидува наменска употреба на земјиштето и тоа: Г1 - Тешка и 

загадувачка индустрија, Д2 - Заштитно зеленило, E1 - комунална инфраструктура - 
сообраќајници. 

 

Појдовна точка во планскиот концепт за просторен развој, во рамките на планскиот опфат, е 
концептот на важечкиот ГУП за Куманово Одлука бр. 07-575/3 од 23.06.2004 година, Измена на 

ГУП за дополнување на планирана примарна сообраќајна мрежа, Зони за планирани бензински 
пумпи станици за точење на течни горива (2011-2012) Одлука бр. 07-5414/19 од 09.07.2012 

година, ДУП кој граничи со плански опфат, Деталниот урбанистички план населба „Бедиње“ 
Одлука бр.07-492/1 од 26.03.1998 година, Одредби  за реализација - Одлука бр.07-1160/1 од 

12.05.2000 година, ДУП кој граничи со плански опфат - Деталниот урбанистички план за дел  

од МЗ „Бедиње“ Индустрија, Одлука бр. 07-546/1 од 17,03.1999 година, ДУП кој граничи со 
плански опфат - Деталниот урбанистички план за дел од МЗ „Бедиње“ (2003-2008), Одлука бр. 

07-72/8 од 30.01.2004 година, ДУП кој граничи со плански опфат - Деталниот урбанистички 
план за дел  од  УЕ „Индустрија“, дел од УБ 80, Одлука бр. 07-8611/11 од 27.08.2018 година , 

ДУП кој граничи со плански опфат - Деталниот урбанистички план за дел од  УЕ „Индустрија“, 

дел од УБ 83, УМ 1  Одлука бр. 07-8851/29 од 14.12.2012година, ДУП кој граничи со плански 
опфат - Деталниот урбанистички план за дел  од  УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82, Одлука бр. 9-

7540/16 од 26.08.2015 година, особено концептот на сообраќајното решение, создадените 
услови за предметниот локалитет, како и планерските концепти базирани врз Законот за 

просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 

64/18 и 168/18), Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РМ бр 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18), 
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Правилникот за поблиската содржина, форма и начин на обработка на Генерален урбанистички 

план, Детален урбанистички план, Урбанистички план за село, Урбанистички план вон 
населено место и Регулациски план на генерален урбанистички план, формата, содржината и 

начинот на обработка на урбанистичко-плански документации и архитектонско-урбанистичкиот 
проект и содржината, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура (Сл. 

Весник на РМ бр. 142/15). 

 
Одредби од ГУП применети во овој Детален урбанистички план  

 
Индустрија 

Во планскиот опфат предмет на изработка на ДУП, согласно ГУП се предвидува наменска зона 
на индустрија. Основните насоки за развој, доаѓаат од состојбите на присутните проблеми, 

потенцијалите на постојните капацитети, можностите за нови инвестиции, општи услови за 

стопанисување, расположиви ресусрси и др. 
 

Согласно горе наведеното, со изработката на ДУП се предвидува надминување на истите, преку 
концентрација на материјални фактори, знаење, екипираност, технологија, ниво на 

организираност како појдовна точка за поефикасно работење. 

 
Развојот на индустријата во планскиот опфат, ќе се остварува со рационално користење на 

просторот на постојната индустриска зона, односно нејзина обнова, реконструкција и развој, 
воедно, можности за зголемено производство, ќе се создаваат со ревитализација и 

преструктуирање на производните капацитети, понагласена извозна и проширување на 
надворешно - трговската размена, поголема примена на научно технолошкиот процес и 

иновации на технолошките процеси. 

 
Најголем потенцијал за оживување на производството во идустријата, е во постојаните 

капацитети. Со ревитализација на истите, ќе се оствари техничко - технолошко иновирање на 
основните средства и ќе се овозможи повисока финализација на производството и остравување 

на пазарно - контактибилно произвоство. 

 
Во рамките на зона на Индустрија, односно, Г- Производство, дистрибуција и сервиси (Г1- 

Тешка и загадувачка индустрија) се предвидуваат и компатибилни намени. 
 

Основната функција Производство, дистрибуција и сервиси организирана во зона за Индустрија 

е детерминирано од повеќе показатели. 
 

 Поставките на ГУП  

 Изграденоста на лице место  

 Потреби од  нов техничко технолошки развој 

 Потреба од изградба на нови индустриски објекти 

 Потреба од компатибилни намени 

 Потреба од нови инфраструктурни линиски водови 

 Реконструкција и ревитализација на постојни внатрешни линиски инфраструктурни водови 

 Реконструкција и оспособување на Е2 - комунална супаструктура - трафостаници  

 Потреби од поврзување на технолошко производство, во заокружено, односно целосно 

производство  
 Оформување на комплекси од производно - технолошки системи и објекти во една целина  

 

Одредби од ГУП кои се однесуваат на зоната на Г- Производство, дистрибуција и 
сервиси 

 

Основен и најдоминантет вид на градба во зоната на Индустрија се Индустриските објекти, при 
што истите можат да ги имаат следниве карактеристики: 

 
 Индустриско производство 

 Загадувања на воздухот, почвата и водата 
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 Еманација на непријатни мириси во воздухот 

 Бучава со поголема јачина  

 Големи работни капацитети во кои се вработени над 50 работници  

 Повисока и посложена технологија  

 Поголема потрошувачка на електрична енергија мах 100 kVa 

 Големи потрошувачи на вода 

 Големи загадувачи на животна средина  

 Големи индустриски капацитети  

 

Опис и образложение на планските решенија за изградба 
 

Деталниот урбанистички план за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82, Плански опфат меѓу: 
Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11 Ноември“, кп 9941/2, ул. 

„Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на градежен реон, Општина Куманово, зафаќа 
дел од градско подрачје на град Куманово. Површината на планскиот опфат изнесува 

1.012.193,33 m2 или 101,22 ha.  Во планскиот опфат на површина од 101,22 ha со основна 

намена на зони, прикажани се преку следните показатели: 
 

Табела 5 Планирани зони на намена 

Вкупна површина  Површина за Г1-
Тешка и 
незагадувачка 
индустрија  

Површина за Д2 
Заштитно 
зеленило  

Површина за Е1 
Комунална 
инфраструктура  
Сообраќајници  

Површина за Е1 
Комунална 
инфраструктура- 
тротоари 

101,22 76,14 20,33 3,27 0,51 

100% 75,22% 20,03% 3,23% 0,50% 

Површина на Е1 

Комунална 
инфраструктура -
велосипедска 
патека 

Површина на Е1 

Комунална 
инфраструктура - 
Пешачка патека 

Површина на Е1 

Комунална 
инфраструктура - 
Пешачка патека 

0,05 1,85 0,86 

0,049% 1,83% 0,84% 

 

Поделба и нумерација на планскиот опфат 
 
Планскиот опфат претставува дел од УБ 82 и на истиот се предвидени градежни парцели со 

нумерациски број. За секоја урбанистичка парцела дадени се урбанситчки параметри, кои се 
прикажани во синтезниот план, како и во посебните услови за градење. 

 

Табела 6 Планирани градежни парцели 

Вкупно 
градежни 

парцели  

Г1 - Тешка и 
незагадувачка 

индустрија  

Д2- Заштитно  

зеленило 

10 1 9 

 
Намена на површини со билансни показатели 
 

Табела 7 Намена на површини со билансни показатели 
Класи на намена              Површина   Процентуална застапеност    

Г-Производство , дистрибуција и сервиси                                      

Г1 - тешка индустрија  761469,84 75,29% 

Е - Инфраструктура 

Е1 - Комунална инфраструктура -
сообраќајници  

47413,23 4,68% 

Д- Зеленило и рекреација 

Д2 - Заштитно  зеленило  203310,26 20,03% 

Вкупно  1012193,33 100% 
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Содржина на делот на индустрија 
 
Со Деталниот урбанистички план за дел УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82, Плански опфат меѓу: 

Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11 Ноември“, кп 9941/2, ул. 
„Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на градежен реон, Општина Куманово, се дава 

планска основа за развој и конципирање на содржини во делот на „Индустрија“ следејки ги 

определбите на: 
 

 ГУП 

 Законот за просторно и урбанистичко планирање 

 Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање во временски период 

од 5 години. 
 

Се предвидуваат содржини во делот на Г - Производство, дистрибуција и сервиси со основна 
класа на намена Г - Тешка и загадувачка индустија, Д2 - Заштитно зеленило и Е1 – Комунална 

инфраструктура. 

 
Економско образложение 

 
Со Деталниот урбанистички план за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82, Плански опфат меѓу: 

Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11 Ноември“, КП 9941/2, ул. 

„Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на градежен реон, општина Куманово, се 
очекуваат позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно опкружување од аспект на 

повисока организација, инфаструктурна опременост и уредување на просторот. Се иницираат 
градежни активности за реализација на градбите во рамките на градежните парцели. Од 

таквите активности има корист и општината (со прибирање средства за комунално уредување), 
а воедно се решаваат и проблемите на граѓаните на општината, односно се отвораат нови 

работни места. 

 
Согледувајќи ги податоците добиени од извршената инвентаризација на постојните објекти, 

како и податоците за нивните површини, со предвиденото планско решение, се дооформува 
сегашната намена на просторот. Со донесувањето на овој Детален урбанистички план се 

овозможува: 

 
 Нов техничко технолошки развој, 

 Изградба на нови индустриски објекти, 

 Компатибилни намени, 

 Нови инфраструктурни линиски водови, 

 Реконструкција и ревитализација на постојни внатрешни линиски инфраструктурни водови, 

 Поврзување на технолошко производство во заокружено, односно, целосно производство,  

 Оформување на комплекси од производно - технолошки системи и објекти во една целина. 

 

Ова се подразбира доколку се базира на принципите на одржлив развој и со максимално 
почитување и вградување на нормативите и стандардите за заштита на животната средина. 

 
Сообраќајна инфраструктура 

 

Сообраќајната мрежа во планскиот опфат на Деталниот урбанистички план за дел УЕ 
„Индустрија“, дел од УБ 82, Плански опфат меѓу: Регионален пат Р2133, граница на УБ, 

граница на УЕ, ул.„11 Ноември“, КП 9941/2, ул. „Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница 
на градежен реон, општина Куманово, е превземена од важечкиот Извод од ГУП - Одлука 

бр.07-575/3 од 23.06.2004 година. 

 
Сообраќајната мрежа ја сочинуваат: Магистрална улица ”11 Моември“, Магистрална улица 

„Регионален пат Р2133“, Собирна улица ”Индустриска“, Сервисна улица ”2005“ и Сервисна 
улица „2004“, Сервисна улица „Новопроектирана 2“, Сервисна улица „Новопроектирана 1“, 

Пристапна улица и  Пешачка патека. 
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Профилите на сообраќајниците се планирани со димензии според Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 

35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 
 

Паркирањето се решава на парцелата Г 1.1 со намена Тешка и загадувачка индустрија, со 

потребниот број на паркинг места, определен согласно член 59 од Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 

35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 
 

Планскиот опфат граничи и со постојна Железничка пруга, Скопје – Белград од која се одвојува 
пруга Скопје – Бељаковце – Р. Бугарија. Од постојната железничка пруга се дели интерен 

колосек за потребите на постојниот индустриски комплекс со намена Г1, при што од него како 

интерен крак се одвојува дел кон соседната ГП, која не е дел од планскиот опфат и кој се 
задржува со планската документација. Интерниот колосек ќе биде разработен со АУП за ГП 1.1. 

 
Табела 8 Вкупна површина на сообраќајници во планскиот опфат 
Сообраќајни површини  % 

Сообраќајници 3,27 ха 3,23% 

Тротоари 0,51 ха 0,49% 

Велосипедка патека 0,05 ха 0,049% 

Пешачка патека 0,86 ха 0,84% 

 
Сообраќајот во однос на вкупната површина на планскиот опфат, зафаќа 4,68% и не 

претставува висок процент, со оглед дака е составен од магистрална, собирна, сервисни, 
пристапни улици и пешачка патека. 

 

Нивелмански план 
 

Со изработка на Сообраќајната мрежа во планскиот опфат од Детален урбанистички план за 
дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82, Плански опфат меѓу: Регионален пат Р2133, граница на 

УБ, граница на УЕ, ул.„11 Ноември“, кп 9941/2, ул. „Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и 
граница на градежен реон, Општина Куманово, изработено е и нивелманско решение на 

уличната мрежа согласно ГУП. Со оглед на тоа дека уличната мрежа е делумно изведена, 

подолжните падови се движат во границите на дозволените, во зависност од категоризација на 
улиците, а усогласена со член 68 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 

планирање (Сл. весник на РМ бр 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 
86/18). 

 

Комунална инфраструктура 
 

Во графичкиот дел на планот, се прикажани постоечки и потребни дополнителни инсталации 
на постоечката водоводна, канализациона, телекомуникациска, електрична и гасоводна мрежа. 

 
 Водоводна инфраструктура 
 

Основните решенија на комуналната инфраструктура се изработени, согласно постојните 
важечки прописи за ваков вид на објекти, приспособени на локалните услови, односно 

диктирани од нив, како локациски така и рељефни, условени од постојната (изведена) 
инфраструктурна мрежа, како и усогласеноста со предвидената планирана инфраструктура за 

град Куманово. Снабдувањето на објектите со санитарна, технолошка и противпожарна вода е 

преку градска водоводна мрежа со изградба на секундарна и приклучна водоводна мрежа. 
Конечниот избор на приклучокот мора да биде во согласност со Јавното Претпријатие во 

Куманово. Постојните инфраструктурни објекти се под јавните прометни површини. Правците 
на водоводните линии се обележани во графички прилог. 

 

Точните димензии на профилите на водоводните цевки ќе се добијат со точната хидрауличка 
пресметка, со точно познати потрошувачи на вода, а се во граници од ф150 до ф406. 
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Со предложеното решение, предвидено е секундарната водоводна мрежа, да биде од затворен 

прстенаст тип со приклучоци на примарната и секударната мрежа. Секундарната водоводна 
мрежа од објектите ќе има: приклучоци за корисниците, NPPH, испразнителни шахти, разделни 

шахти, приклучни шахти и др. Планираните обејкти се на безбедно растојание од постоечките 
инфраструктурни објекти, потребно за непречен пристап при интервенции. 

 

Канализациона инфраструктура 
 

Канализационата мрежа е предвидена да биде од сепарационен тип и да се влива во градска 
канализациона мрежа. Според главниот проект за канализациона мрежа на град Куманово 

отпадните води од планскиот опфат се предвидува да бидат прифатени во проектираниот 
собирен колектор. Конечниот приклучок на градската канализациона мрежа, ќе биде одреден 

по извршената хидрауличка пресметка, со точни познати корисници и количини на отпадни 

води. 
 

 Атмосферска канализација 
 

Атмосферската канализација ќе ги евакуира отпадните атмосферски води од кровните 

површини на објектите, од површините на улиците и зелените површини. Атмосферските води 
од урбанизираниот дел, ќе бидат прифатени во атмосферска канализација. 

 
Количината на отпадните атмосферски води, ќе се одреди со емпириски формули, а во 

зависност од сливната површина, интензитетот на дождот и отечниот коефициент. Димензиите 
на атмосферската мрежа, ќе се добијат со хидрауличката пресметка, со точно познати 

количини на отпадните води, истите ќе се дадат во наредните идејни и главни проекти, а ќе се 

движат до ф 500.  
 

 Електро-енергетски и ТТ приклучок  
 

Во предметниот опфат кој е изграден со градби, планираната електро-енергетска и телефонска 

инсталација ги задоволува потребите. Снабдувањето со електрична енергија ќе се решава од 
постојната изведена електрична и планирана мрежа.  

 
Се предвидува и задржување на постојните трафостаници, како и поставување на нова 

трафостаница на формирана градежна парцела, со понатамошна разработка на ДУП-от  за ГП 

1.1, со намена Г1 - Тешка и загадувачка индустрија со АУП. 
 

Телефонски приклучоци и телефонската инфраструктура е изведена од бакарни и оптички 
комуникациони кабли. Исто така планирани се и нови телекомуникациони инсталации. 

 
Гасоводна мрежа 

 
Во рамките на планскиот опфат, согласно информациите дадени од ЈП „Куманово гас“,  има 
постојна гасоводна мрежа и постојни гасни станици МРС. Истите се задржуваат и доклку се 

појави потреба од дополнителни нови гасни станици, во делот на планиараната ГП 1.1 со 
намена Г1 - Тешка и загадувачка индустрија, ќе се предвидат со разработка на ДУП за ГП 1.1 со 

АУП. Постојните и планирани гасоводни водови и нивните димезии се движат од ф89 до ф 159, 

во зависност од категоризацијата на сообраќајниците.  
 

Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште за секоја 
урбанистична единица за планирање чии што граници се утврдени со планот  

 
Посебните услови за изградба се однесуват на планираните градежни парцели и истите се 

дадени за секоја градежна парцела посебно: 
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Градежната парцела со бр.1.1 
 
Класа на намена: Г1- Тешка и загадувачка индустрија:  

Компатибилна намена: Б4 - Деловни простори 10%, Д2 - Заштитно зеленило 30%, В2 - 
Здравство и социјална заштита  5%, Г2 - Лесна и незагадувачка индустрија до максимум 49%, 

Г3 - Сервиси 49%, и Г4 - Стоваришта 49% и ** Е3 - Некомпатибилна инфраструктура која се 

утврдува само во планирање на трафостаници над 20kV - 49% со Максимален дозволен 
процент на збирот на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на намена на 

планот 49%. 
Површина на градежна парцела: 761469,84 m2  

Максимална површина за изградба на повеќе градби:689579,94 m2 

Максимална дозволена површина на повеќе градби: 482705,95 m2 

Максимална вкупна површина по катови: 600.000 m2 

Коефициент на искористеност (К): 0,78 
Процент на изграденост (%): 63,4 

Максимална висина до завршен венец: 12,0/19,0m  
Максимален број на катови: П/П+4 

Потребен број на паркинг местa се дефинира според член 59 од Правилник за стандарди и 

нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на Р.Македонија број 142/15, 217/15, 222/15, 
228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17, 86/18). Обезбедување на потребниот број на паркинг места 

е основен услов за изградба до дозволена височина и површина за градба. 
Колскиот пристап е обезбеден од крак на ул.“11 Ноември”. 

Железнички пристап до парцела преку железнички крак од Железничка пруга Скопје – Белград 
и Скопје – Бељаковце – Р. Бугарија.  

Степен на оззеленување на градежната парцела изнесува мин 20%. 

Површината обележена со помошна градежна линија претставува зона во кој не се предвидува 
градба на објекти Г - Тешка и загадувачка индустрија освен објекти со намена Е1 - Комунална 

инфраструктура - сообраќајници. 
Планираната височина од Н=19.0 m прикажана како П+4, се предвидува за објектите од 

компатибилната класа на намена Б4 – деловни простории и В2 – Здравство и социјална 

заштита. 
 

Одобрението за градба ќе се издава врз основа на одобрен Архитектонско 
урбанистички проект и  изработен Основен проект за градбите . 

 

Градежната парцела со бр.1.2 
Класа на намена: Д2 - Заштитно зеленило 

Површина на градежна парцела: 22778,35 m2  
 

Градежната парцела со бр.1.3 
Класа на намена: Д2 - Заштитно зеленило 

Површина на градежна парцела: 74498,57 m 

 
Градежната парцела со бр.1.4 
Класа на намена: Д2 - Заштитно зеленило 
Површина на градежна парцела: 787,33 m 

 

Градежната парцела со бр.1.5 
Класа на намена: Д2 - Заштитно зеленило 

Површина на градежна парцела: 45159,11 m 
 

Градежната парцела со бр.1.6 
Класа на намена: Д2 - Заштитно зеленило 

Површина на градежна парцела: 23460,96 m2  

 
Градежната парцела со бр.1.7 
Класа на намена: Д2 - Заштитно зеленило 
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Површина на градежна парцела: 18804,19 m 

 
Градежната парцела со бр.1.8 
Класа на намена: Д2 - Заштитно зеленило 
Површина на градежна парцела: 11389,27 m2  

Градежната парцела со бр.1.9 
Класа на намена: Д2 - Заштитно зеленило 
Површина на градежна парцела: 4453,18 m 
 

Градежната парцела со бр.1.10 
Класа на намена: Д2 - Заштитно зеленило 
Површина на градежна парцела: 1969,3 m 

 

 
 



Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина 

 

Емпириа ЕМС, Скопје /МАНЕКО Солушнс, Скопје  28 

НУМЕРИЧКИ ДЕЛ  

Нумерички показатели 
 

Површината на планскиот опфат е 101,22 ha 
 

Табела 9 Нумерички показатели 
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 Табела 10 Билансни показатели 

 
Класи на намена              површина  процентуална застапеност  

Г-Производство , дистрибуција и сервиси                                      

Г1 - тешка индустрија  761469,84 75,29%  

Е - Инфраструктура 

Е1 - Комунална инфраструктура -
сообраќајници  

47413,23 4,68% 

Д- Зеленило и рекреација 

Д2 - Заштитно зеленило  203310,26 20,03% 

Вкупно  1012193,33 100% 

 

Табела 11 Билансни показатели - споредбени показатели 
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Слика 5 Синтезен план (извор: ДУП) 
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2.4 Врска со други плански документи 

 
Просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес, кој се обезбедува со 

изработување, донесување и спроведување на просторни и урбанистички планови, со цел да се 
обезбеди уредување и хуманизација на просторот и заштита и унапредување на животната 

средина и природата.  

 
Подрачјето на планскиот опфат е дел од поширок плански опфат за кој има изработено: 

 
 Измена на ГУП за дополнување на планирана примарна сообраќајна мрежа - Зони за 

планирани бензински пумпи станици за точење на течни горива (211-2012) Одлука бр. 07-

5414/19 од 09.07.2012 година                       
 ГУП  за Куманово - Одлука бр. 07-575/3 од 23.06.2004 година                                              

 ДУП кој граничи со плански опфат - Деталниот урбанистички план населба „Бедиње“ 

Одлука бр.07-492/1 од 26.03.1998 година, Одредби  за реализација, Одлука бр.07-1160/1 од 

12.05.2000 година.                                                                                                                                    
 ДУП кој граничи со плански опфат - Детален урбанистички план за дел од МЗ „Бедиње“ 

Индустрија, Одлука бр. 07-546/1 од 17.03.1999 година;                                                            

 ДУП кој граничи со плански опфат - Детален урбанистички план за дел од МЗ „Бедиње“ 

(2003-2008), Одлука бр. 07-72/8 од 30.01.2004 година;                                                                      

 ДУП кој граничи со плански опфат - Детален урбанистички план за дел од УЕ „Индустрија“, 

дел од УБ 80, Одлука бр. 07-8611/11 од 27.08.2018 година;                                                     
 ДУП кој граничи со плански опфат - Детален урбанистички план за дел  од УЕ „Индустрија“, 

дел од УБ 83, УМ 1,  Одлука бр. 07-8851/29 од 14.12.2012 година;  

 ДУП кој граничи со плански опфат - Детален урбанистички план за дел од УЕ „Индустрија“, 

дел од УБ 82, Одлука бр. 9-7540/16  од 26.08.2015 година. 
 

Согласно определбите на Просторниот план на Р. Македонија, идниот развој и разместеноста 
на сите активности на овој простор треба да базира на примена на принципите и стандардите 

за заштита на животната средина, особено нивна превентивна примена и спречување на 

негативните влијанија врз животната и работна средина.  
 

Во прилог е дадена врската на планскиот документ со други плански документи од национално 
и регионално ниво.  
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Табела 12 Врска на планскиот документ со релевантни плански документи 
Плански документ Цели на планскиот документ 

Просторен План на Република 
Македонија (2002-2020) 

Просторниот план на РМ претставува стратегија за просторен развој на земјата, кој дава насоки за намената, 
користењето, заштитата, организацијата, уредувањето и управувањето со просторот, преку: 

- остварување на повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на државата, 
- обезбедување услови за значително поголема инфраструктурна и економска интеграција со соседните и 

останатите европски земји, 
- усмерување на развојот на одделни области и краеви според реалните можности, особености и потенцијали, 
- порамномерна и порационална разместеност на индустријата, 
- индустрискиот развој да се темели на оптимално користење на компаративни предности на одделни подрачја на 

земјата и соодветна дисперзија на индустриските капацитети, 
- рамномерна разместеност на индустриските капацитети во просторот усогласена со основните фактори на 

развој,  
- поттикнување на селективниот развој на индустријата во малите центри, посебно на недоволно развиените 

подрачја,  
- вклучување на еколошките преференци во развојот на индустријата и нејзина алокација и разместување, 
- развој на индустријата во насока на поефикасно управување и технолошка модернизација, 
- рационална комбинација и алокација на расположивите ресурси преку ефектуирање на постојните и изградба на 

нови преработувачки производствени капацитети 

Национална стратегија за одржлив 
развој на Република Македонија (2009-
2030) 

Главни стратешки определби на РМ утврдени во Стратегијата за одржлив развој се однесуваат на: 

- Обезбедување членство во ЕУ. 
- Зголемување на свеста и на посветеноста за одржлив развој, покривајќи ги ситесфери на живот во РМ. 
- Воведувањето на е-управување, како силно орудие за поддршка иимплементација на одржливиот развој. 
- Насочување на јавниот сектор преку организациски развој и институционално зајакнување врз основа на 

концептите и принципите на одржлив развој. 
- Насочување на банкарскиот и финансискиот сектор за обезбедување средства за финансирање проекти и 

активности за одржлив развој. 
- Насочување на приватниот сектор кон развој кој е заснован на принципите на одржлив развој. 

Стратегија за регионален развојна 
Република Македонија 2009 - 2019 

Цели на Стратегијата за регионален развој: 

1. Рамномерен и одржлив развој на целата територија на РМ,заснован врз моделот на полицентричен развој; 

2. Намалување на диспаритетите меѓу и во рамките на планските региони и подигнувањена квалитетот на животот 
на сите граѓани; 

3. Зголемување на конкурентноста на планските региони преку јакнење на нивниот 

4. Иновациски капацитет, оптимално користење и валоризирање на природното богатство, човечкиот капитал и 
економските особености на планските региони; 
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5. Зачувување и развивање на посебниот идентитет на планските региони, како и нивнаафирмација и развој;  

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

Програма за развој на Североисточен 
плански регион2015 – 2019 година 

Среднорочни цели: 

- Подобро искористување на конкурентските предности, развој на 
малиот бизнис и формите на организирано привлекување на 

инвеститори во регионот 
- Подобрување на квалитетот на образовните, трудовите, социјалните и 

здравствените услови во регионот 
- Здрава животната средина и правилно искористување и управување 

со природните ресурси 
- Одржлив рурален развој преку развој на конкурентна регионална 

туристичка понуда, ревитализација на руралните средини и создавање 
услови за подобар развој на земјоделството 

Локален акционен план за животна 

средина на општина 
Куманово, (2004 година) 

Главна цел на плановите е постигнување на одржлив развој т.е. планирано управување со ресурсите во заедницата 

и заштита и унапредување на животната средина и природата, преку систем на мерки и активности за долгорочно 
планирање, заокружени со временска и финансиска рамка. 

Национален акционен план за животна 
средина – НЕАП (2006-2011) 

НЕАП-от ги дефинира насоките и приоритетите на РМ на полето на животната средина. Документот воспоставува 
општи приоритети и цели, и тоа во доменот на:  

- Процесот на приближување кон политиките на ЕУ во областа наживотната средина. 
- Интеграција на политиката за заштита на животната средина во останатитесекторски политики. 
- Утврдување на административните структури потребни за обезбедување на ефикасноуправување со животната 

средина. 
- Обезбедување платформа за ефикасна имплементација и спроведување на барањата зазаштита на животната 

средина. 
- Насоки за еколошки одржлив пристап преку интегрирање на аспектите назаштитата на животната средина во 

активностите на различните сектори, водејќи, истовремено,грижа за социјалните потреби и заложбите за 
економски раст. 

Национална стратегија за управување 
со отпад на Република Македонија 
(2008-2020) 

 

Стратегијата за управување со отпадот на РМ: 

- ги одредува основните насоки во доменот на управувањето со отпадот во временскиот период за кој се однесува 
Стратегијата 

- ги одредува основните насоки за постапно воспоставување на систем за управување соотпадот во наредниот 
период, во согласност со основниот пристап на ЕУ кон управувањето со отпадот, при што ќе се земат предвид 
можностите на економијата; 

- ги одредува основните принципи за одржливо користење на природните ресурси и зауправување со отпадот, 
вклучувајќи ја хиерархијата на основните принципи воуправувањето со отпадот; 



Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина 

 

Емпириа ЕМС, Скопје /МАНЕКО Солушнс, Скопје  34 

Плански документ Цели на планскиот документ 

- го води системот на активности во доменот на усогласувањето на законодавството соacquis communautaire како 
неодминлив процес во приближувањето на РМ кончленството во ЕУ. 

Национален план за управување со 
отпад на Република Македонија (2009-
2015) 
 

Националниот план за управување со отпад на РМ ги утврдува основните, посебните иквантитативните цели во 
процесот на  воспоставување на системот на управување со отпад штомора да се постигнат и ги дефинира 
основните активности и задачи во правната, институционалната, организациската, техничката и економската сфера. 

Регионален план за управување со 
отпад во северо-источен плански 
регион  

Цел A: Минимизирање на негативните влијанија врз животната средина и здравјето на луѓетопредизвикани од 
генерирањето и управувањето со отпадот и намалување на целокупнитевлијанија од употреба на ресурси. 
Цел Б: Минимизирање на негативните социјални и економски влијанија и зголемување насоцијалните и 
економските можности. 
Цел В: Усогласеност со правните барања, цели, принципи и политики утврдени во Европскатаи Националната 
правна и регулаторна рамка 

Договор од Париз кон 
Рамковната Конвенција на 
ОН за климатски промени, 
Планирани Национално 

утврдени придонеси 
(Nationally Determined 
Contributions, (NDC) - 
Национални придонеси кон 
ублажувањето на 
климатските промени 

Зајакнување на имплементацијата на Рамковната Конвенција и глобалниот одговор кон заканите од климатските 
промени во контекст на одржлив развој (член 2 од Договорот). 
• Намалување на CO2 емисиите од согорување на фосилни горива за 30%, односно за 36% при повисоки амбиции, 
до 2030 година споредено со Business-as-usual сценариото. 

Трет Национален Извештај кон 
Рамковната Конвенција на ОН за 
климатски промени / Трет национален 
план за климатски промени 

• Пропишува мерки за намалување на стакленичките гасови и ублажување на климатските промени. 
Планот дава резиме на националниот инвентар на стакленички гасови, како и резиме на оценката на ранливоста и 
адаптацијата кон климатските промени. Понатаму, планот прави анализа на ублажувањето на климатските промени 
заснована на спроведените анализи во рамките на Вториот национален план. На основа на тоа, планот упатува на 
Акциски план за ублажување, со посебен дел за секторот енергетика. 

Втор двогодишен извештај за 
климатски промени на Република 
Македонија 

Подготвен во согласност со упатството за подготовка на двогодишни извештаи за Страните на УНФЦЦЦ кои не се во 
Анекс I, усвоено на 17 Конференција на страните (COP) (Одлука 2/CP.17 и Анекс III).  
• Содржи и повратни информации добиени од Техничката анализа на Првиот двогодишен извештај (FBUR), 
спроведена од страна на УНФЦЦЦ во 2015 г. 
Вклучува најнови податоци и анализи за: - емисиите и апсорбентите (понирања) на стакленички гасови (GHG); - 
активности за ублажување на климатскит е промени; - ограничувања и недостатоци, за финансиски и технички 
потреби, како и за потребите во однос на капацитети и информации за добиената поддршка; - националните 
системи за мониторинг, известување и верификација (MRV), и - други релевантни информации. 

Акционен план за обновлива енергија 

на РМ до 2025 и визија до 2030 година 

• Подготовка на рамка за забрзување на прифаќањето на ЕЕ практики во одржлива насока преку имплементација 

на серии на програми и иницијативи што се поврзани со создавање на намалување на зависноста од увоз, 
енергетски интензитет и непродуктивна употреба на електрична енергија. 
Нови стандарди за енергетски перформанси за групи производи, како што се котли, копири, телевизори и 
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осветлување.  
• Нови енергетски стандарди за објекти и промовирање на објекти со ниска енергија ("пасивни куќи").  
• Подобрување на производството и дистрибуцијата на електрична енергија.  
• Законодавство за ограничување на емисиите на CO2 од автомобили до 120g / km до 2012 година и зајакнување на 
етикетирањето на ефикасност за горива.  
• Зајакната соработка во регионот и со ЕУ.  
• Воспоставување на систем за енергетски контроли за технички дизајн, згради и индустриски процеси.  

• Воведување задолжителни барања за владини и општински јавни набавки на стоки и услуги.  
• Подобрување на енергетската ефикасност во урбаните средини преку учество на македонските општини во 
"Пактот на градоначалници", што размени најдобрите практики.  
• Кампањи за подигање на свеста, систематско образование и научен развој.  
• Понатамошно транспонирање и имплементација на законодавството на ЕУ во областа на енергетската 
ефикасност. 

Стратегија за енергетска ефикасност на 
Р. Македонија 

Целта на Стратегијата за енергетска ефикасност е да развие рамка за забрзано усвојување на практити за 
енергетска ефикасност и тоа на одржлив начин преку спроведување на серија програми и иницијативи коишто се 
поврзани со намалување на зависноста од увоз, намалување на интензитетот на енергијата, непродуктивното 
користење на електричната енергија, развивање на добра клима за максимизирање на вклученоста на и 

можностите за приватниот сектор и тоа преку комплементарни активности за застапување и обука. 
• Прогресивна трансформација на пазарот на енергија.  
• Постигнување 20% заштеда до 2020 година.  
• Постигнувањето одржлив развој на економијата во Р. Македонија.  
• Формирање на ЕСКО и компании коишто ќе обезбедуваат поенергетски ефикасна опрема и соодветно одржување 
на истата 

Втор Акционен план за енергетска 
ефикасност на Република Македонија 
до 2015 година 

Намалување на потрошувачката на енергија во финалната потрошувачка до 2015 година без систематско и 
навремено спроведување на мерките. 
Намалување на побарувачката за финална енергија до 2015 година до 80,06 ktoe во согласност со барањата на 
Директивата 2006/32 / EC за енергетска ефикасност и енергетски услуги (ООР), а во 2018 година намалувањето 
треба да изнесува 147 ktoe.  
• Намалување на потрошувачката на примарна енергија во Република Македонија. 

Трет акционен план за енергетска 
ефикасност на Р.Македонија 

Сигурност и квалитет во снабдувањето со енергија;  
• Диверзификација на изворите на енергија;  
• Намалување на зависноста од увозот;  
• Поголема енергетска ефикасност;  
• Користење обновливи извори на енергија;  
• Пазарни цени за енергијата, енергетски пазар и развој на приватното претприемништво;  
• Заштита на ранливата категорија потрошувачи поради порастот на цените за енергијата и  
• Заштита на животната средина 

 
Алокација на данок за емисии на CO2 (данок за емисија на јаглерод) во мерките за енергетска ефикасност.  
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• Промоција на иновативни шеми за финансирање за енергетска ефикасност.  
• Јакнење на активностите за истражување, развој, образование и обука за енергетска ефикасност.  
• Развој и спроведување на програмите за енергетски контроли.  
• Енергетска ефикасност во зградите.  
• Означување на апаратите и опремата и стандарди за енергетска ефикасност и едукација на претставниците од 
државниот пазарен инспекторат за подобро разбирање на подзаконските акти за означување и еко дизајн на 
производите потрошувачи на енергија.  

• Промоција на мерењето на потрошувачката на енергија и информативна наплата на сметките. 

Национална стратегија за одржлив 
развој на РМ 2009 – 2030 

Стратешка цел на Стратегијата е опфати и здружи економските, социјалните и еколошките димензии до 2030 
година. 
• Цел за одржлив развој 13, Превземање на итни активности за борба против климатските промени и нејзините 
влијанија 

Стратегија за животна средина и 
климатски промени 2014 - 2020 

Зачувување и подобрување на квалитетот на водата, воздухот и почвата, одржување на биолошката разновидност 
и зачувување на природните ресурси во Република Македонија.  
• Намалување на негативното влијание на климатските промени врз животната средина. 
Повисоко ниво на спроведување на законодавството од областа на животната средина, во согласност со барањата 
на ЕУ и обврските од меѓународните договори;  
• Интегрирање на заштитата на животната средина во сектори кои влијаат врз животната средина;  
• Мониторинг, анализа и оцена на состојбата на животната средина и известување за состојбата;  
• Подигање на свеста за прашања од областа на животната средина;  
• Намалување на негативните ефекти од климатските промени и воспоставување систем мерки за да се ограничат 
стакленичките гасови;  
• Зголемување на капацитетите за прилагодување на најранливите сектори на климатските промени; 

Национален Акционен план за 
ратификација и спроведување на 
Протоколот за тешки метали, 
Протоколот за POPsи Гетебуршкиот 

протокол кон Конвенција за 
далекусежно прекугранично 
загадување навоздухот 

Целта на Националниот акционен план е анализа на состојбата и одредување на мерки за намалување и контрола 
на емисиите на сулфур,азотни оксиди, амонијак, испарливи органски соединенија, тешки метали и неразградливи 
органски соединенија предизвикани од антропогени активности и за кои постои веројатност дека предизвикуваат 
неповолни ефекти на здравје на луѓето и природните екосистеми. 

Да ги намали емисиите од индустриски извори (железна и метална индустрија, обоена метална индустија), 
процесите на горење (создавање на енергија, сообраќај и транспорт) и согорувањето на отпадот.  
• Целта на Протоколот е да ги контролира, намали или елиминира испуштањата, емисиите и загубите на 
перзистентните органски загадувачки супстанци.  
• Протоколот има за цел да ги контролира и намали емисиите на сулфур, азотни оксиди, амонијак и испарливи 
органски соединенија предизвикани од антропогени активности за кои постои веројатност дека предизвикуваат 
неповолни ефекти врз човековото здравје, природните екосистеми, материјалите и посевите, заради закиселување, 
еутрофикација или покачување на концентрацијата на приземниот озон, како резултат на далекусежен 
прекуграничен атмосферски пренос, и да обезбеди, колку што е можно, долгорочен и постепен пристап, земајќи го 
предвид напредокот во научното знаење, а да не се надминат атмосферските таложења и концентрациите на 

загадувачките супстанци 
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Национален план за заштита на 
амбиентниот воздух во Република 
Македонија за период од 2013 до 2018 
година 

Националниот план за заштита и подобрување на квалитетот на воздухот ја прикажува состојбата со емисиите на 
загадувачките супстанци и квалитетот на воздухот, ги дефинира мерките за подобрување на квалитетот на 
воздухот на целата територија на Република Македонија, воедно ги наведува и сите релевантни институции 
одговорни за имплементација на мерките со цел подобрување на квалитетот на воздухот на локално и глобално 
ниво. 
 
Да ја прикаже состојбата со емисиите на загадувачки супстанци во воздухот и да ги дефинира мерките за 

подобрување на квалитетот на воздухот на целата територија на Република Македонија, како и да ги лоцира сите 
релевантни институции одговорни за имплементација на мерките со цел подобрување на квалитетот на воздухот 

Програма за постепено намалување на 
емисиите на одредени загадувачки 
супстанци на ниво на Република 
Македонија со проекции на 
намалувањето од 2010 до 2020 година 

• Целта на програмата е да ги идентификува мерките за редукција на емисиите на наведените загадувачки 
супстанци по клучните извори со цел да не се премине горната граница-плафонот на количините на годишно ниво 
за 2010 и нивоата до 2020 година 

Ревидиран консолидиран национален 
план за намалување на емисиите 
(НПНЕ) на сулфур диоксид (SO2), 
азотни оксиди (NOx) и прашина од 
постојните големи согорувачки 
инсталации во Република Македонија 

Обврска од Договорот за основање на Европска Енергетска заедница.  
• Ги дефинира фундаменталните насоки во заштитата на воздухот за наредниот деветгодишен период (2018-2027 
година). 
Ги одредува фундаменталните насоки за постапното намалување на вкупните годишни емисии на сулфурдиоксид, 
азотни оксиди и прашина од стационарните големи согорувачки инсталации. • Постепено намалување на емисиите 
од согорувачките инсталации опфатени со НПНЕ кон горни граници-плафони на емисија базирани на емисионите 
гранични вредности утврдени во Директивата 2010/75/EУ за индустриски емисии за постојни согорувачки 
инсталации. 

Национална стратегија за заштита на 
природата (2017 – 2027) 

Заштита, зачувување и мониторинг на компонените на геодиверзитетот, геонаследството, биолошката и 
пределската разновидност.  
Одржливо користење на геодиверзитетот, геонаследството и другите компоненти на природата (биолошката и 
пределската разновидност) преку употреба на традиционални знаења, иновации, најдобри пракси и позитивни 
стимулации за зачувување и одржливо користење на природата. 

Национална стратегија за биолошка 
разновидност со акционен план (2020-
2050) 

Вредностите на билошката разновидност постепено да се вградат во политиките за економки развој на национално 
и локално ниво (намалување на сиромаштија, национални и локални планови за развој, еколошко сметководство 
итн). 
Воведување на позитивни стимулации за зачувување и одржливо користење на биолошката разновидност во 
согласнот со Конвенцијата и обврските од ЕУ и да се идентификуваат и корегираат стимулациите кои се штетни за 
засегнатите компоненти на биолошката разновидност. 
Идентификација на алтернативни извори на енергијанајмалку штетни за билошката разновидност.  
Приближување на политиката на субвенционирање на економските сектори (земјоделство, рурален развој, 
енергетика) кон подршка на биолошката разновидност. 
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Национална стратегија за води (2012 – 
2042) 

Постигнување на интегриран и координиран режимот на водите на територијата на Република Северна Македонија. 

ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА НА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2009-2020 

Основна цел е зголемување на конкурентноста на домашната индустрија, базирана на знаење, иновации и 
истражувања кои водат кон раст и развој, создавање стимулативна деловна и инвестициона клима и поддршка на 
претпријатијата за подобрување на нивните конкурентни способности со стекнување знаења, нови технологии и 

пазари. 
- Зголемување на меѓународната соработка и поттикнување странски директни инвестиции, 
- Применливо истражување и развој и иновации, 
- Еколошки технологии, производи и услуги за одржлив развој, 
- Развој на МСП и претприемништво, 
- Соработка во кластери и мрежи 
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3. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

3.1 ГЕНЕРАЛНИ АСПЕКТИ 

3.1.1 Географска положба на локацијата 

 
Општина Куманово се наоѓа во северо-источниот регион на Република Македонија, на самата 

крстосница на коридорите 8 и 10. Зафаќа површина од 509,4 km2, главно населена со етнички 

хетерогено население. На територијата на општината има 16 урбани заедници и 50 месни 
заедници. Општината лежи во сливното подрачје на реките Пчиња и Крива Река. На север се 

граничи со Р. Србија, а се граничи со седум општини и тоа: Старо Нагоричане и Кратово на 
исток, Свети Николе и Петровец на југ, Илинден, Арачиново и Липково на запад. 

 
Оваа територија, најсеверните делови ги има северно од Козјак, во атарот на с. Меглинце, во 

долината на Мала Река, а најјужната се наоѓа во атарот на с. Живиње. Од најсеверниот до 

најјужниот дел во Кумановско, растојанието изнесува 43 км воздушна линија, а во правец 
исток-запад растојанието е 50,4 км. Кумановскиот крај од соседните области е одделен со 

делови на стари грамадни планини. На запад се издигаат огранците на Скопска Црна Гора, кои 
во овој крај се познати под името Карадак. На север се наоѓаат падините на Руен, додека 

падините на планината Козјак се спуштаат кон Трговишка област. На исток е планината Герман 

со Славишката котлина, додека од јужната и југоисточна страна се ридестите терени на 
Градишка Планина со која Кумановско Поле е одделено од Скопската Котлина и Овче Поле. 

 
Планскиот опфат е дефиниран на север - североисток  по Регионален пат Р2133, граница на УБ, 

граница на УЕ, ул. „11 Ноември“, на исток - југоисток со кп 9941/2 и осовина на ул. 
„Индустриска“, на југ - југозапад по  ул. „2004“ и ул. „2005“ и граница на градежен реон. 

 

Слика 6 Административна карта на поширокото подрачје 
 

  
Слика 7 Местоположба на локацијата (Извор: katastar.gov.mk) 

 

Планскиот опфат граничи и со постојна Железничка пруга, Скопје – Белград од која се одвојува 
пруга Скопје – Бељаковце – Р. Бугарија. Од постојната железничка пруга се дели интерен 

колосек за потребите на постојниот идустриски комплекс со намена Г1, при што од него како 
интерен крак се одвојува дел кон соседната ГП, која не е дел од планскиот опфат и кој се 

задржува со планската документација. Интерниот колосек ќе биде разработен со АУП за ГП 1.1. 

 
На запад од планскиот опфат се наоѓа с.Лопате, оддалечено од 50 до 450 m. На север се наоѓа 

с.Режановце оддалечено од планскиот опфат на растојание 350 до 700 m. на исток, односно 
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југо-исток планскиот опфат граничи со постоечка индустриска зона која на исток продолжува 

со зони на домување од градот Куманово.  
 

  
 

Слика 8 Гографска положба на плански опфат и негово опкружување:  
(Извор: katastar.gov.mk) 

3.1.2 Климатско-метеоролошки карактеристики на подрачјето 

  
Климатските елементи (температура, влажност, инсолација, облачност, врнежи, ветрови, итн.) 

и климатските фактори влијаат на развојот и егзистенцијата на живиот свет, на целосната 
активност на човекот и на одредени процеси во природата, како значаен елемент во 

биосферата. 

 
Дистрибуцијата на загадувачките материи, покрај другото зависи и од метеоролошките 

прилики. Се работи за взаемно дејство, бидејќи загадувачките материи влијаат врз промена на 
климата. Тоа се манифестира како промени во температурата на воздухот, воздушни струења, 

облачноста, атмосферски талози, влажност на воздухот, неговите физичко хемиски 
карактеристики, итн. 

 

Во Република Македонија се среќаваат два главни типа на клима: медитерански тип и 
континентален тип. Оттаму произлегуваат климатските карактеристики и на ова подрачје, 

ладна и влажна зима, карактеристична за континенталното поднебје и суво и топло лето, кое 
одговара на медитеранското поднебје. Освен медитеранската и континенталната, во 

повисоките планински предели е присутна и планинска клима која се одликува со кратки и 

свежи лета и со прилично студени и средно влажни зими, при што врнежите најчесто се во вид 
на снег.   

 
Според податоците од мрежата на метеоролошки станици на Управата за хидро-метеоролошки 

работи, просечната годишна температура во Кумановското подрачјето изнесува 11,8 С. Во 

одредени години се менува од 10,8 С до 13,0 С. Најстуден месец е јануари, со просечна 

месечна температура 0,4 С. Најтопол месец е јули, со просечна месечна температура од 22,3 

С. Просечната летна температура изнесува 22,8 С. Просечното температурно колебање 

изнесува 21,9 С, што покажува дека годишниот од на температурата на воздухот е под 

умерено континентално климатско влијание. 

 

Просечната годишна сума на врнежи изнесува 549 mm. Во текот на годината, врнежите се 
нерамномерно распоредени. Главниот максимум е во мај со просечна месечна сума од 72,1 mm, 

а секундарниот максимум е во ноември, просечно 58,8 mm. Главниот минимум е во август, 
просечно 30,2 mm, а секундарниот минимум е во февруари, просечно 34,6 mm. Режимот на 
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врнежите е условен од модифицираното климатско влијание, и се вклопува со 

средноевропскиот пулвиометриски режим – врнежлива пролет и прилично сува зима. Просечно 
годишно има 24 денови со појава на снежен покривач. 

 
Просечната годишна релативна влажност изнесува 72% и во текот на годината постепено се 

смалува од јануари до август, а потоа се зголемува до декември. Максимумот на релативната 

влажност е во декември, просечно 85 %, а минимумот е во август, просечно 60 %.  
 

Регионот се карактеризира со ветрови. Северниот ветер е со најголема зачестеност, со 
просечна годишна брзина од 3,1 m/sec, а максималната брзина достигнува до 26,4 m/sec. 

Северозападниот ветер е втор по зачестеност во ова подрачје со просечна годишна брзина 1,8 
m/sec и максимална брзина до 18,9 m/sec.  

 

Просечниот годишен број на мразни денови изнесува 79, односно 50 % од бројот на денови во 
просечниот мразен период. 

 

3.1.3 Релјеф и геолошки карактеристики 

 

Рељефната структура во Кумановската Околија е различна бидејќи се среќаваат разни 
рељефни форми како планини, котлини, клисури, и др. Кумановско Поле го завзема 

централниот дел од областа со височина од 200-500м, обиколено со планините, Скопска Црна 
Гора, Руен, Козјак. Западно од Кумановско Поле се протегаат ограноците на Скопска Црна Гора 

каде највисока точка е врвот Рамно со 1651м, Источно од Скопска Црна Гора се протега гребен 
на Дл;шко,а по исток се деловите на Градишка планина. Во северните делови се протегаат 

деловите од планината Руен со највисоката точка врвот Руен со 968м. Источно од Руен се 

протегаат Козјак и Стара планина. Планините се изразени и главно припаѓаат на Родопска 
маса. 

 
Според инжењерско - геолошките и геомеханички карактеристики на просторот на Општината 

се издвојуваат стабилни терени (западниот дел на Кумановски Поле), условно стабилни (помеѓу 

Којнарска река и Пчиња, јужно од градот), и нестабилни терени во атарите на селата (Агино 
село, Винце). Кумановско Поле составено е во главно од карпести маси кои во себе 

акумулираат извесни количини подземни води која поради карактеристиките на теренот е без 
артерски притисок.  

 

Геолошките состав на равничарскиот простор по речните токови во тесен појас го чинат 
квартерни алувијални седименти кои според литолошкиот состав се сочинети од чакали, 

песоци, и глиновито прашинасти функции. 
 

На територијата на општина Куманово зависност од идентичните природни услови одредени се 
рамничарски и брановидно ридски терени како педогеогравски реони. Сите почвени типови 

според агропроизводната способност групирани се во бонитетни класи од кои со најдобра 

агропроизводна вредност се почвите од прва класа распостранети покрај речните токови, 
додека со најслаба агропроизводна вредност се почвите од V класа кои се применуваат за 

пасишта. 
 

Според својата положба во регионален смисол, Кумановската Котлина припаѓа на 

геотектонската целина позната како Вардарска зона. Ова подрачје претставува сегмент од 
некогашната езерска фаза на развиток на Скопско-кумановскиот басен, за што сведочат 

огромните депозити на езерски седименти. Во градбата на теренот се дефинирани две 
литостратиграфски единици и тоа: плиоценски седименти и квартарни седименти. Во рамките 

на плиоценските седименти се детерминирани серија на песоци и глини и серија на песоци и 
чакали кои всушност претставуваат и локална база на квартарната серија. Серијата на песоци и 

глини има широко распространување во Кумановската Котлина, и во неа се среќаваат 

разновидни ситнозрни седименти без одредена суперпозициона карактеристика, со бочни 
премини и мошне изразена разновидност во гранулацијата. 
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Серијата на песоци и чакали е исто така широко распространета и практично претставува 

завршен циклус на плиоценската езерска фаза, во која е евидентна фацијална доминација на 
чакалите. Од минеролошки петрографски аспект истите се составени од валутоци кои 

потекнуваат од ободните карпести маси на Скопска Црна Гора, претставени со кварц, шкрилци, 
гнајсеви, мермери, серпентинити, кварцити и слично. Песоците од оваа серија се наоѓаат во 

вид на интеркалации или поголеми леќи со сличен минеролошко петрографски состав. 

3.1.4 Сеизмика на теренот 
 

Регионот што ја опфаќа територијата на Р. Македонија и подрачјата до 100 km од нејзините 
граници тектонски припаѓа на Медитеранската орогена област на Алпско-Хималајскиот појас. 

Условена од ваквата тектонска припадност, сеизмичката активност на овој регион, е една од 
најсилните на копнениот дел на Балканскиот полуостров. 

 

Во овој регион е релативно честа појавата на катастрофални земјотреси што достигаат 
епицентрален интензитет до X МСК-64 и магнитуда до 7,8 (највисоката досега набљудувана 

магнитуда на Балканскиот Полуостров). 
 

Во текот на времето постои концентрирање на епицентрите на земјотресите во посебни 

епицентрални подрачја и поврзувањето на овие подрачја во сеизмогени зони. Три сеизмогени 
зони ја дефинираат сеизмичноста на поширокиот регион: 

 Првата од нив е во правец на протегањето на долината на реката Вардар, зафаќа 

епицентрални подрачја од Р. Србија, Р. Македонија и Р. Грција, а врзана е со 
тектонската единица Вардарска зона (дел од Динариди-Хелинидите), поради што во 

сеизмолошката и сеизмотектонската литература се нарекува Вардарска сеизмогена 
зона. 

 Втората сеизмогена зона е врзана со Огражденско- Халкидикиската тектонска зона 

(голем дел од Српско-Македонскиот масив и извесен дел од Краиштидната зона на 

Карпато-Балканидите). Оваа сеизмогена зона зафаќа епицентрални подрачја од Р. 
Србија, Р. Македонија, Р. Бугарија и Р. Грција. Долж поголемиот дел од нејзиниот 

источен раб лежи долината на реката Струма, и поради тоа се нарекува Струмска 
сеизмогена зона. 

 Третата сеизмогена зона зафаќа епицентрални подрачја од Р. Србија, Р. Македонија, Р. 

Албанија и Р. Грција. Во нејзиниот краен североисточен дел се протега долината на 

реката Бел Дрим, во нејзиниот горен западен дел - долината на реката Црн Дрим и 
долината на утоката на овие две реки, реката Дрим. Поради ова, оваа сеизмогена зона 

се нарекува Дримска сеизмогена зона. 
 

Според тоа, сеизмичноста на територијата на Р. Македонија и пограничните предели е 
одредена од трите главни, надолжни сеизмогени зони: Струмската, Вардарската и 

Дримската.Поширокото подрачје на локацијата на проектот припаѓа во Вардарската 

зона.Според досегашните сеизмолошки појави теренот е категоризиран со интензитет на 
сеизмичност до 8о по МЦС скалата (максимално очекуван интензитет).  

 
Сеизмичката карта на Р. Македонија е дадена на следната слика. 

 

 



Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина 

 

Емпириа ЕМС, Скопје /МАНЕКО Солушнс, Скопје  43 

 
Слика 9 Сеизмотектонска карта со очекувани максимални интензитети на сеизмичките потреси  

3.1.5 Социо-економски карактеристики 
 

Демографски показатели 

 
Тргнувајќи од определбата дека популациската политика преку систем на мерки и активности 

треба да влијае врз природниот прираст, се оценува дека за обезбедување на плански развој и 
излез од состојбата на неразвиеност се наметнува водењето активна популациска политика во 

согласност со можностите на социо-економски развој на Републиката. Во овие рамки треба да 

се води единствена популациска политика со диференциран пристап и мерки по одделни 
подрачја, со цел да се постигне оптимализација во користењето на просторот и ресурсите, 

хуманизација на условите за семејниот и општествениот живот на населението, намалување на 
миграциите, како и создавање на услови за порамномерен регионален развој на Републиката. 

 
На територијата на општина Куманово живее население од сите национални структури. Според 

резултатите од Пописот на населението, домаќинствата и становите во Република Македонија 

2002 година, бројот на вкупното население во опшината изнесува 105.484 жители, од кои во 
градот Куманово живеат 70.482 жители, или 66,8%.  

 
Од вкупниот број жители во општината, 53.143 жители се мажи, а 52.341 се жени. Во 

општината се евидентирани 27.983 индивидуални домаќинства, со просечен број од 3,76 

жители на домаќинство.  
 

Бројот на жителите и нивното разместување во седиштето на општината и населените места, е 
со поголема концентрација во градот Куманово, а помалку во останатите 16 урбани заедници. 

Општината Куманово претставува административен и образовен центар во Северо-источниот 
плански регион на Република Македонија, со добра стратешка положба на вкрстувањето на 

двата главни европски транспортни коридори во поширокиот регион – Коридорот 8 и 

Коридорот 10. 
 

Главни стопански дејности во општината се земјоделството, металургијата, градежништвото и 
текстилната индустрија, како и услужни дејности: транспорт, здравствена заштита и банкарски 

услуги. Вкупниот број на трговски друштва изнесува 25.9751). 

                                                           
1)Извор: Адресар на општините на Македонија, 2010; Заедница на единици на локална самоуправа (ЗЕЛС) 
и Македонски центар за меѓународна соработка (МЦМС) 
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Патна инфраструктура 
Според Просторниот план на Република Македонија (2002-2020 г.) автопатската и магистрална 

патна мрежа релевантна за предметниот простор е: 
– Е-75 кој се поклопува со магистралниот пат М-1: (СР-Табановце-Куманово-Велес-

Богородица-ГР)- Коридор за патен сообраќај во насокасевер-југ, 

– М-1- (СР-Табановце-Куманово-Велес-Богородица-ГР). 
 

Врз основа на Одлуката за категоризација на државните патишта („Службен весник на 
Република Македонија” 133/11, 150/11 и 20/12) овој магистрален патен правец се преименува 

со ознаката: 
– А1- (Граница со Србија-ГП Табановци-Куманово-Велес-Неготино-Демир Капија-Гевгелија-

граница со Грција-ГП Богородица и делница Градско-Прилеп-врска со А2). 

 
На автопатската и магистралната патна мрежа се надоврзуваат регионалните патишта, што 

заедно со локалните категоризирани патишта ќе ја сочинуваат патната мрежа на Република 
Македонија.  

 

Сообраќајната мрежа во планскиот опфат на Деталниот урбанистички план за дел УЕ 
„Индустрија“, дел од УБ 82, Плански опфат меѓу: Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница 

на УЕ, ул.„11 Ноември“, кп 9941/2, ул. „Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на 
градежен реон, Општина Куманово, е превземена од важечкиот Извод од ГУП - Одлука бр.07-

575/3 од 23.06.2004 година. 
 

Сообраќајната мрежа ја сочинуваат: Магистрална улица ”11 Моември“, Магистрална улица 

„Регионален пат Р2133“, Собирна улица ”Индустриска“, Сервисна улица ”2005“ и Сервисна 
улица „2004“, Сервисна улица „Новопроектирана 2“,  Сервисна улица „Новопроектирана 1“, 

Пристапна улица и  Пешачка патека. 
 

Комунална инфраструктура 

 
Водоснабдување 

Општина Куманово добива преработена вода за пиење од две акумулациони езера Липково и 
Глажња лоцирани во Општина Липково. Хидросистемот Липково -Глажња е во функција 40 

години. Според количината на потрошената вода основна намена на хидросистемот е 

наводнување на Кумановско Поле околу 10.000 ха и водоснабдување на Куманово. 
Акумулациите се полнат од Липковска река. Освен за пиење водата од акумулациите се 

користи и за наводнување, индустријата а во одреден временски период може да се користи за 
добивање на електрична енергија.  

 
Просечна потрошувачка на вода е 430-450 л/сек, а во летните месеци се намалува приливот на 

вода 300-350л/сек. Околу 97% од градот и населбите се покриени со изведена водоводна 

мрежа со дневна потошувачка од 10,935 м3/ден и загуби на вода во мрежата околу 48,94%.  
 

Водата од акумулациите се преработува во Филтер станицата, која со постојната технологија 
може да го задоволи квалитетот на водата за пиење. Преработената вода се хлорира и таква се 

транспортира преку системот за водоснабдување до потрошувачите.  

 
Технолошката вода е во вториот вод за тутунов комбинат во атарот на с. Матејче и се 

дистрибуира технолошка вода до сите поголеми индустриски капацитети (ФЗЦ11 Октомври, 
Амбалажа, Кожара и др.). 

 
На водоснабдување на градот Куманово му се приклучуваат и околните градски населби кои се 

во непосредна близина. Со водоводната мрежа и филтер станицата стопанисува ЈКП “Водовод”- 

Куманово.  
 

Согласно комуникацијата со ЈП Водовод од Куманово, комуналното претпријатие не располага 
со своја инфраструктура за водоснабдување во околината на планскиот опфат, ниту имаат свои 
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бунари во близина. За подетални информации, ЈП упатува на комуникација со месните заедници 

во околината, с. Речица и с. Горно Коњаре. 
 

Фекална канализација 
Површинските и подземните води се загадуваат со отпадните води од населбите и индустријата 

па така се почесто ги губат своите природни карактеристики. Најголем дел од употребените 

води се враќа во површинските токови и под земја оптеретени со разни органски и неоргански 
материи. 

 
Градот Куманово уште во турски период имал изведено каналска мрежа така наречен “Гериз” 

кои на одредени потези и ден денес функционира, и тоа како зидани канали со камен или тула 
со калдрмисано дно и сводно покривање. Канализациониот фекален колекторски систем не е 

сеуште доооформен и во целост не ги задоволува потребите од прифаќање и транспортирање 

на фекалните санитарните, и индустриските отпадни води во целото градско или приградско 
подрачје. 

 
Градската фекална канализациона мрежа ги прифаќа и целокупните отпадни води од 

индустријата и е загадена со тешки метали, хемиски соединенија од текстилна и кожно 

преработувачка индустрија, и др.Во селските населби нема изведено канализациона мрежа. 
 

Енергетска инфраструктура 
Системот за пренос на електрична енергија преставува главна врска помеѓу произведителите и 

потрошувачите на електрична енергија. Приближна должина на електричната мрежа е 2200 км 
со покриеност 98-99% од Општината, што значи сите населени места се квалитетно опслужени 

со добар напон кој повремено варира во руралните средини. 

 
Реонот на Куманово се напојува со електрична енергија од ТС Скопје 1 (Бутел), ТС 

Миладиновци (Рафинерија) и ТС Проби Куманово преку 110 кV далноводи:  
- Скопје1 - Куманово; 

- Миладиновци - Куманово и  

- Проби Куманово-Куманово - Куманово 

 

Двете 110 kV постројки во градот Куманово 1 и Куманово 2 се повржани со двостран 110 kV 

далновод. 
 

Во Куманово изградени се две 110 kV постројки и тоа:  
- ТС Куманово 1 - 110 / 21 / 10,5 кВ со две трафо единици од 40 МВА 

- ТС Куманово 2 - 110 / 21 / 10,5 кВ со две трафо единици од 19.2 М 

 

Еконoмски активности 
Куманово е општина која има значаен економски бенефит од поволноста на нејзината локација. 

Општината е крстопат на два битни европски патни и железнички коридори: Коридор 10 и 

Коридор 8. Поголемиот дел од стоките што се транспортираат низ Македонија минуваат низ 
оваа општина. Непосредната близина на границата со Република Србија ја прави општината 

важен фактор од економски аспект. Дополнително, големината на населението, проценето на 
31.12.2016 на нешто над 109 илјади жители, претставува доволен сигнал дека општината е 

релативно економски моќна, што и се отцртува од нејзините индустриска карактеристики. 

Индустријата, посебно производството, иако не во толкава мера како пред 30 години, сепак е 
битен економски фактор во општината Куманово. Без разлика дали се работи за производство 

на облека, обувки или прехрамбени производи, општината сеуште држи за економски стабилна. 
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3.2 РЕЛЕВАНТНИ АСПЕКТИ 

3.2.1 Хидрологија и квалитет на површински води 
 

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 
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. 
 

Во хидрогеографски контекст, поширокото подрачје на локацијата е дел од територијата на 
сливното подрачје на реката Пчиња. 

 

Квалитативните карактеристики на водата на реката Пчиња се следат на две мерни места: 
локалитет Пелинце и локалитет Катлановска Бања. 

 
Од показателите на кислороден режим, растворениот кислород на двете мерни места почесто е 

со вредности за I класа, со максимална средно годишна концентрација над 10 mg/l. Биолошката 
петдневна потрошувачка на кислород (БПК 5) одговара на III - IV класа. 

 

На двете мерни места, хемиската потрошувачка на кислород (ХПК) е меѓу 2,6 mg/l и 5,0 mg/l 
што одговара на II класа. 

 



Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина 

 

Емпириа ЕМС, Скопје /МАНЕКО Солушнс, Скопје  47 

Показателите на еутрофикација на мерното место Катлановска Бања одговараат на вода со 

умерено до силно еутрофен карактер, за разлика од мерното место Пелинце, каде што водите 
се од I - II класа. 

 
Во однос на опасните и штетни супстанции квалитетот на водите на Пчиња одговара на I - II 

класа. 

3.2.2 Квалитет на амбиентен воздух 
 

Загадувањето на воздухот е од сезонски карактер, што е поврзано како со метеоролошките 
услови (антициклонални состојби во денови со магла и температурни инверзии), така и со 

зголемена емисија на штетни материи, кога покрај индустриските капацитети и сообраќајот, 
активни се и топланите и индивидуалните ложишта. Значи појава на повисоки концентрации на 

загадувачки материи има во зимските месеци (ноември-февруари), т.е. за време на грејната 

сезона, додека вон грејната сезона вредностите на концентрациите на овие материи се под 
законски дозволените. 

 
Мониторинг на квалитетот на воздухот се врши автоматски со фиксни мониторинг станици, 

семплери и со рачно земање проби од однапред определени мерни места.  

 
Квалитетот на амбиентниот воздух во Република Македонија го следат следните институции: 

 Заводите за здравствена заштита во Скопје и Велес 
Мониторинг мрежата на овие институции вклучува вкупно 10 мерни места, од кои седум 

се во Скопје. На мерните места се мерат концентрации на SO2 и црн чад. 

 Управата за хидро-метеоролошки работи 

Мониторинг мрежата на овaa институциja вклучува вкупно 19 мерни места, од кои девет 

се во Скопје. На мерните места се мерат концентрации на SO2 и црн чад. 

 Министерството за животна средина и просторно планирање 

Мониторинг мрежата на Министерството вклучува вкупно 13 фиксни автоматски 
мониторинг станици.  

 

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

 
Табела 13 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  

Извор: МЖСПП 

Табела 14 Гранични вредности за заштита на екосистеми и вегетација 
Загадувачка 

супстанца 
Заштита Просечен 

период 
Гранична 

вредност која 
треба да седостиг 

Маргина на 
толеранција 

за 

Гранична 
вредност 

за 2010 год. 
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во2012 год. 
(µg/m3) 

2010 
(µg/m3) 

(µg/m3) 

S02 Екосистеми Година 
Зимски 
период 

20  20 

NOx 
(NO+NO2) 

Вегетација Година 30  30 

Извор: МЖСПП 

Квалитет на амбиентен воздух Куманово 
 

Како дел од националниот мониторинг систем, автоматска мониторинг станица за квалитет на 

амбиентен воздух е поставена во Куманово, во дворот на Медицинскиот центар, т.е. во 
индустрискиот дел од градот и претежно го покажува загадувањето од индустријата, 

сообраќајот и од затоплувањето на административните установи. Станицата функционира од 
декември 2002 година. На истата локација на 2m оддалеченост од автоматската мониторинг 

станица е поставен и високо волуменски уред за земање примероци за мерење на 

суспендирани честички со големина до 10 µm. 
 

Согласно податоците презентирани во годишните извештаи2 за квалитетот на животната 
средина во РС Македонија за 2017, 2018 и 2019 година, измерените параметри за квалитетот на 

воздухот во општина Куманово ги покажуваат следните резултати: 
 

Максималните дневни осумчасовни средни вредности на концентрациите на јаглерод моноксид 

во 2017 и 2019 година не ја надминуваат граничната вредност за заштита на човековото 
здравје. 

 Максималните дневни осумчасовни средни вредности на концентрациите на јаглерод 

моноксид за 2018 година ја надминуваат граничната вредност за заштита на човековото 
здравје. 

 Дозволениот број на надминувања на целната вредност за заштита на човековото 

здравје за озон во 2017, 2018 и 2019 година не е надминат. Долгорочната цел за 

заштита на човековото здравје и вегетацијата е надмината во 2017 година. 
 Просечната концентрација на сулфур диоксид измерена во зимскиот период е повисока 

од просечната годишна концентрација и нема надминувања на критичното ниво за 

заштита на вегетацијата во однос на просечната годишна концентрација. Во 2017, 2018 
и 2019 година не е регистрирано надминување на бројот на дозволени надминувања на 

часовната гранична вредност од аспект на здравствена заштита. 
 Просечната годишна концентрација на азот диоксид за 2017, 2018 и 2019  година во 

однос на граничната вредност за заштита на човековото здравје не е надмината. 

 Просечната годишна концентрација на ПМ10 честички за 2017, 2018 и 2019 година во 

однос на годишната гранична вредност за заштита на човековото здравје е надмината. 

Просечната годишна концентрација на PM2,5 е исто така надмината во 2017 и 2018 
година.  

3.2.3 Управување со отпад 
 

Комуналниот  цврст  отпад  е  еден  од  главните  текови  отпад  што  се  создава (околу 

570,000 тони/годишно,  со  прогнози  да  расте  за  околу 1,7%/год.  и  да  достигне 700.000  
т/год.  во 2020 година, или 285 - 350 кг/жител годишно) и се состои од отпад од домаќинствата, 

чистењето на улиците и отпадоците од парковите, комерцијално-институционалниот отпад и 
отпадоците што се  создаваат  во  индустријата  со  карактер  сличен  на  отпадот  од  

домаќинствата. Мал  дел  од отпадот од домаќинствата има опасни својства (батерии што 

содржат тешки метали и киселини, маслени бои и растворувачи, лекови, пестициди и сл.).   
 

                                                           
2 http://air.moepp.gov.mk 
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Собирањето на отпадот не се врши на целата територија на општината Куманово (105.484 

вкупно жители со 28.219 домаќинства). Од нив се опслужени 76% од населението или 80.168 
жители, а останатите 25.316 жители, воглавно во руралните средини, не добиваат услуги за 

собирање на отпад. Управувањето со отпад во општина Куманово се одвива преку ЈКП  
,,Чистота и зеленило”. 

 

Општината управува со несанитарна депонија на локалитетот “Краста” со која располага ЈП 
“Чистота и зеленило” каде организирано се одложува комуналниот цврст смет. Депонијата е 

одалечена 7км од градот Куманово во близина на селото Пчиња. Оградена е со жица висока 1, 
5м и должина 2000м. Зафаќа површина од 11.686 ха или 116.864м2,со капацитет од 

1.832.000м3. 
 

Цврстиот комунален отпад во депонијата се одложува без претходен третман, единствено се 

врши планирање на истиот, заради порационално користење на депонијата. Третирање на 
цврстиот отпад во населеното место подразбира примарна и секундарна селекција на отпад.  

 
Индустрискиот отпад се одлага на депонијата Краста со комунални возила кои се опремени со 

корпи, кои исклучиво се користат за таа наменеа. Најголем дел од овој отпад произлегува од 

индустриските капацитети.Претходно сите производители вршат селекција на индустрискиот 
отпад и она што неможе понатаму да се користи како секундарна суровина и што претставува 

индустриски отпад го складираат во контејнери за таа намена, кои ЈП “Чистота и зеленило” ги 
одложува на депонијата “Краста”. 

 
Депонирање на индустриски смет од биолошка природа како на пример прехранбени 

производи од растително и животинско потекло со поминат рок на употреба се третира на 

начин што предходно се копаат дупки во земјата се одлага отпадот се покрива со гасена вар, а 
потоа сето тоа се покрива со земја како би се спречиле евентуални несакани последици. 

 
Депонирање на посебен отпад од стационарите, медицинскиот центар и амбуланти се 

транспортира и одлага во депонија Дрисла. 

 
Во селските населби каде што не сервисира јавното претпријатиесе создаваат диви депонии. 

Како депонии се користат: полезаштитни појаси, нивите покрај приодните патишта, 
суводолиците, реките, излетничките места.  

3.2.4 Бучава и вибрации во животната средина во подрачјето  

 
Емисијата на бучавата во животната средина, првенствено, се идентификува со развојот на 

технологијата, индустријата и транспортот. Според Законот за заштита од бучава во животната 
средина (2007), бучава во животната средина е бучава предизвикана од несакан илиштетен 

надворешен звук создаден од човековите активности кој што енаметнат од блиската средина и 
предизвикува непријатност ивознемирување, вклучувајќи ја и бучавата емитувана од 

превознисредства, патен, железнички и воздушен сообраќај и од места наиндустриска 

активност. 
 

Непријатност од бучава значи вознемиреност предизвикана од емисијана 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 нанаселението од бучава определена 
со помош на теренски премери илиувиди. 

 
Граничните вредности за основните индикатори за бучавата во животната средина се утврдени 

во Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава (2008). 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: 
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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. 

 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. 

 
Со Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен мирот на 

граѓаните од штетна бучава (2009) се идентификувани дејствијата при кои, во случај да 
произведуваат бучава која ги надминува граничните вредности на нивото на бучава, се смета 

дека се нарушува мирот на граѓаните. 

 
Во отсуство на развиена државна мрежа за мониторинг, за поширокото подрачје на 

предметната локација, не постојат податоци од мерења за нивоата на бучава во животната 
средина. Следствено, не постојат плански документи за управување со бучавата, т.е. стратешка 

карта и акционен план. 

 
Со оглед на намената на просторот во непосредната околина на локацијата, подрачјето може 

да се категоризира како подрачје од IVстепен на заштита од бучава. 

3.2.5 Природно наследство 

 
Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на 

Просторниот план на Република Македонија (Службен весник на РМ, бр.39/04) на просторот кој 

е предмет на разработка на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 
82, Плански опфат меѓу: Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11 Ноември“, 

кп 9941/2, ул. „Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на градежен реон, Општина 
Куманово нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство. 

 

Доколку при изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на 
комплексот, или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно 
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наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да 

се предвидат мерки за заштита на природното наследство. 

3.2.6 Културно наследство 

 
Републичкиот завод за заштита на сномениците на културата, за потребите на Просторниот 

план на Републиката, изготви Експертен елаборат за заштита на недвижното културно 

наследство во кој е даден Инвентар на недвижно културно наследство од посебно значење. 
 

Инвентарот содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни културни добра, што 
подразбира список на недвижните предмети со утврдено својство споменик на културата, 

односно на недвижните предмети за кои основано се претпоставува дека имаат споменично 
својство. Тоа се: археолошки локалитети, цркви, манастири, џамии, бањи, безистени, кули, 

саат кули, турбиња, мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии, стари градски 

јадра и други споменици со нивните имиња, локации, блиските населени места, период на 
настанување и општините во кои се наоѓаат спомениците. 

 
Значаен дел од недвижното културно наследство (околу 45%), се наоѓа во руралните населби 

и ридско-планинските нодрачја, кои се целосно или делумно нануштени, што значително ја 

усложнува нивната заштита и користење. 

 
Согласно мислењето добиено од Министерство за култура – Управа за заштита на културно 

наследство бр.17-3293/2 од 11.12.2020 година, каде што се констатира дека на наведениот 
плански опфат нема заштитени добра или добра за кои основано се претпоставува дека 

претставува културно наследство. 
 

Во Археолошката карта на Република Македонија, која ги проучув апредисториските и  

историските слоеви на човековата егзистенција, од најстарите времиња до доцниот среден век, 
на анализираното подрачје, нема евидентирани локалитети. 

 
Според Просторниот план на Р. Македонија, најголем број на цели се однесуваат на третманот 

и заштитата на културното наследство во плановите од пониско ниво. 
 

При изработка на планска документација од пониско ниво, да се утврди точната позиција на 

утврдениот локалитет со културно наследство и во таа смисла да се применат плански мерки 
за заштита на недвижно културно наследство. 
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4. 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. Таканареченото bysiness as usual / do 
nothing сценарио или состојба без имплементација на планскиот документ е прва опција што 

треба да се разгледа при секоја стратешка оценка чија цел е да обезбеди основа со која што 

понатаму треба да се споредат сите придобивки односно слабости од имплементацијата на 
планскиот документ. 

 
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. 

 

Нереализацијата на планскиот документ може да резултира со: 
 

 Ограничување на економскиот развој на територијата на планскиот опфат и општината; 

 Намалена конкуретност на регионот по однос на природата на активноста предвидена 

со намената во опфатот, 
 Послаба атрактивност за инвестиции, 

 Намалени општински буџетски приходи,  

 Ограничувањена нови работни места, 

 Слаба и ограничена поддршка за локалните компании, 

 Намалување на интересот на идни потенцијални инвеститори и отстуство на 

финансиски вложувања, 

 Губење на придобивки од идни потенцијални инвестиции директно или индиректно 

поврзани со планираната активност. 
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5. 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. 

 
Спроведувањето на процедурата за стратегиска оцена на животната средина на планскиот 

документ треба да отпочне во најрана можна фаза и да оди паралелно со подготовката на 

планскиот документ. Од времето на вклучување на СОЖС фазата во процесот на планирање и 
подготовка на планскиот документ зависи и нејзиниот придонес, особено во делот на избор на 

алтернативи, нивно разгледување и оценување. 
 

Предметниот плански документ не носи информации за разгледувани алтернативни локации и 
намени за развој во планскиот опфат. Алтернативи на ниво на активност произлезена од 

намената на планот, во смисла на техника и технологија и слично би биле разгледувани во 

фазата на подготовка на архитектонско урбанистички план, односно техничко технолошки 
проект. 
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6. ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

6.1 Генерални цели на заштита на животната средина 
 
Целите за заштита на животна средина се поставени во националното законодавство за 

животна средина претставени со законот за животна средина и останатите закони што 
произлегуваат од него. Покрај во законодавството, цели за заштита на животна средина се 

поставени и во стратешките документи за животна средина. 

 
Во продолжение се дадени целите на заштита на животна средина на ниво на законодавство 

релевантно за планскиот документ, поединечно за секој медиум и аспект. 
 

Заштита на животна средина – генерално 
 

 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 и  

 Спроведување и унапредување на мерките за решавање на регионалните и на 

глобалните проблеми на животната средина.  
 

Заштита на воздухот  
 

 Избегнување, спречување и намалување на штетните ефекти врз човековото здравје и 

животната средина како целина, вклучувајќи ги и биолошката разновидност, 
природното богатство и историското и културното наследство; 

 Обезбедување на соодветна информација за квалитетот на амбиентниот воздух; 

 Спречување и намалување на загадувањата кои предизвикуваат промена на климата и 

 Одржување на квалитетот на амбиентниот воздух таму каде што е добар и 

подобрување во други случаи. 

 
Управување и заштита на водите 

 
 Достапност до доволно количество квалитетна вода, во согласност со начелата за 

одржливо управување со водите за пиење и за производство на храна, за потребите на 

земјоделството, индустријата, хидроенергетските потреби, за потребите на парковите и 

други јавни површини, туризмот, пловидбата и за други потреби, 
 Заштита, зачувување и постојано подобрување на расположливите водни 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, 
 Ублажување на последиците од штетното дејство на водите и од недостигот на вода и 

 Заштита и унапредување на животната средина и природата, на водните еко системи и 

на биолошката разновидност и заштита на здравјето на луѓето. 

 

Заштита на почва  
 

Со оглед на тоа што нема национално законодавство за почви, не постојат национални цели за 
заштита на почвите. Почвата се заштитува со почитување на останатото и целокупно 

законодавство за животна средина. 

 
Управување со отпадот  

 
Законот за управување со отпад ги поставува следните цели што истиот треба да ги обезбеди 

со негова имплементација:  
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 Избегнување и, во најголема можна мера, намалување на количеството на создадениот 

отпад;  

 Искористување на употребливите состојки на отпадот;  

 Одржлив развој, преку зачувување и заштеда на природните ресурси;  

 Опречување на негативните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и 

здравјето на луѓето;  
 Отстранување на отпадот, на начин што е прифатлив за животната средина и  

 Висок степен на заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето. 

 

Заштита од бучава во животната средина 
 

 Создавање здрави услови за животот на луѓето и заштита на животната средина од 

бучава,  
 Преземање мерки и активности за избегнување, спречување или намалување на 

бучавата,  

 Преземање на мерки за заштита од бучава која е наметната од блиската средина и 

предизвикува непријатност и вознемирување,  

 Отстранување или намалување на штетните ефекти кои се последица од изложеноста 

на бучавата во медиумите и областите на животната средина и  
 Обезбедување на основа за развивање на мерки за намалување на бучавата што ја 

емитуваат поголемите извори, особено патните, железничките и водните превозни 

средства и инфраструктура, воздухопловите, опремата што се користи на отворен 
простор и во индустријата, како и мобилните механички средства за работа 

 

Заштита на биолошката и пределската разновидност и заштита на природното 
наследство 

 
 Утврдување и следење на состојбата на природата; 

 Зачувување и обновување на постојната биолошка и пределска разновидност во 

состојба на природна рамнотежа; 

 Установување на мрежа на заштитени подрачја поради трајна заштита на својствата 

врз основа на кои го стекнале статусот на природно наследство; 
 Обезбедување на одржливо користење на природно богатство во интерес на сегашниот 

и идниот развој, без значително оштетување на деловите на природата и со што 

помали нарушувања на природната рамнотежа; 

 Спречување на штетните активности на физички и правни лица и нарушувања во 

природата како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, односно 
обезбедување на што поповолни услови за заштита и развој на природата и 

 Обезбедување на правото на граѓаните на здрава животна средина. 

 
Здравје на човекот 

 

 Минимизирање на бучавата, вибрациите, емисиите од сообраќајот, индустриските 

процеси и експлоатацијата на суровини во некои индустриски гранки. 
 

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. 

 
Во поглавје 2.4 Врска со други плански документи направен е преглед на врската на планскиот 

документ со други релевантни плански документи (Error! Reference source not found..)  
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6.2 Релевантни СОЖС цели 
 

Направена е идентификација на СОЖС цели релевантни за планскиот документ (Табела 15). 

 
Табела 15 СОЖС цели за планскиот документ 
Аспект СОЖС цели 

Институции, законодавство  Зајакнување на институциите со цел доследно спроведување на 
законските обврски и ЕУ барања (централна и локална власт), 

 Поставување на реални и достапни цели, 
 Ажурирање на националното законодавство со цел целосна 

усогласеност со ЕУ барањата, 
 Идентификација и поставување на правни, финансиски, фискални 

и други можности за поттикнување и поддршка на 
имплементацијата на мерки и постигнување на целите. 

Население, здравје  Да се заштити здравјето на луѓето од потенцијалните негативни 
влијанија од активности за управување со отпадот,  

 Да се придонесе за подобрено здравје и удобности на локалните 
заедници, 

 Да се заштитат условите за живот, квалитетот на животот и 
удобностите на локалните жители од можни негативни ефекти 
поврзани со емисии во воздух, вода, создавање отпад, вклучително 
и бучава, влијанија од вибрации, прашина, мирис и сообраќај. 

Воздух  Да се заштити квалитетот на воздухот од производни и 
согорувачки активности и активности за управување со отпад и / 
или да се намали загадување на воздухот до нивоа што не ја 
оштетуваат природната средина или човекот здравје, 

 Да се спречат до најмално можно ниво нивоата на емисии на 
загадувачките материи во воздухот од активности за управување 

со отпадот. 

Клима  Да се минимизираат емисиите на стакленички гасови поврзани со 
управување со отпад (вклучително и транспорт), 

 Да се промовира употреба на ефикасни и одржливи извори на 
енергија и употреба на обновлива енергија, 

 Да се промовира отпорност кон влијанија на климатските промени, 
 Да се прилагоди кон потенцијалните ефекти од климатските 

промени (ризик од поплавување, пораст температури, засилен 
ветер, поголем ризик од слегнување) 

Води  Да се користи водата рационално и ефикасно, 
 Да се заштити квалитетот на водата од активностите, 
 Да се постави заштита од зголемен ризик од поплавување како 

резултат на управување со отпад активности, 
 Да се заштитат водните ресурси, 

Почви  Да се заштитат квалитетот и квантитетот на почвата од 
активностите и да се намали контаминацијата на почвата, 

Биодиверзитет  Да се зачува и зајакне биодиверзитетот, вклучително и флората и 
фауната, и интегрираат разгледувања на биолошката разновидност 
во планот, 

 Да се почитуваат и / или создаваат тампон-зони помеѓу 
назначените и неназначените места за зачувување на природата и 
биодиверзитетот од активности кои произлегуваат од работењето / 
изградбата,  

 Да се минимизира ризик од вознемирување. 

Социјални аспекти  Да се зголеми учеството на заедницата во донесувањето одлуки, 
 Да се промовира социјалното вклучување во активностите за 

управување со животна средина, 
 Да се заштити безбедноста и благосостојбата во заедницата, 

 Да се заштитат идните, како и сегашните генерации од влијанието 
на на активностите, 

 Да биде правичен / фер во влијанието врз различните заедници / 
локации, 

 Да се компензираат заедниците кои се погодени од влијанието од 
активности. 

Културно наследство  Да се минимизираат влијанијата од активностите при нови 
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Аспект СОЖС цели 

изградби и случајни пронаоѓања на објекти од историско, културно 
и археолошко значење 

Економски аспекти  Да придонесе за можности за вработување, 
 Да се даде приоритет на локални заедници, 
 Да се помага околината и заедниците секогаш кога тоа е можно. 

 

 
Просторен план на РМ 

 
Урбанистичкиот план во целост ќе се усогласи со насоките и смерниците дефинирани со 

Просторниот план на Р. Македонија. Основната стратешка определба на Просторниот план е 
остварување на повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на 

државата и обезбедување на услови за значително поголема инфраструктурна и економска 

интеграција со соседните и другите европски земји. Тоа подразбира намалување на 
регионалните диспропорции, односно квалитативни промени во просторната, економската и 

социјалната структура. 
 

Просторниот план исто така дава насоки за: 

 Сочувување на амбиенталните, естетските и рекреативните потенцијали, 

прекуадекватно користење на природните предели; 
 Приоритетот во заштита на водите од Прва и Втора класа, од кои е предвидено да се 

врши водоснабдување на населените места. 

 При изработувањето и имплементацијата на урбанистичката планска документација 

потребно е да се избегнат влијанија врз биодиверзитетот, односно да се применуваат 
мерки за негова заштита; 

 Воспоставување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на земјиштето и 

утврдување на норми и стандарди за градба 
 Создавачот на емисии и отпад ги сноси трошоците за санација на евентуално 

предизвиканите нарушувања во животната средина. 

 

Генерален урбанистички план (ГУП) на град  на Куманово 
 

Појдовна точка во планскиот концепт за просторен развој, во рамките на планскиот опфат, е 
концептот на важечкиот Генерален урбанистички план (ГУП) на град на Куманово - Одлука бр. 

07-575/3 од 23.06.2004 година.  

 
Во планскиот опфат предмет на изработка на ДУП, согласно ГУП се предвидува наменска зона 

на индустрија. Основните насоки за развој доаѓаат од состојбите на присутните проблеми, 
потенцијалите на постојните капацитети, можностите за нови инвестиции, општи услови за 

стопанисување, расположиви ресусрси и др. 
 

ГУП на Куманово дава насоки за развојот на индустријата, што ќе се остварува со рационално 

користење на просторот на постојната индустриска зона, односно нејзина обнова, 
реконструкција и развој. Воедно можностите за зголемено производство ќе се создаваат со 

ревитализација и преструктуирање на производните капацитети, понагласена извозна и 
проширување на надворешно - трговската размена, поголема примена на научно технолошкиот 

процес и иновации на технолошките процеси. 

 
Согласно ГУП на Куманово, најголем потенцијал за оживување на производството во 

идустријата е во постојаните капацитети во општина Куманово. Со ревитализација на истите ќе 
се оствари техничко - технолошко иновирање на основните средства и ќе се овозможи 

повисока финализација на производството и остравување на пазарно - контактибилно 

произвоство. 
 

Програма за развој на Североисточниот плански регион 
 

При подготовката на Извештајот за СОЖС за Локална урбанистичко - планска документација со 
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основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, на КП 379/1, КП 379/2, КП 380, 

КП 381/1 и КП 381/2, КО Речица, земени се во предвид следниве цели од Програма за развој на 
Североисточниот плански регион: 

 
 Да постигнеме економски раст поголем од економскиот раст на државатаво целина 

 Да изградиме современа инфраструктура со меѓународно значење соподдршка од 

државните и европските фондови 

 Да инвестираме во нашите потомци преку заштитата на животната средина во регионот 

 Да го развиеме земјоделието во регионот врз база на современи знаењаи иновации 

 Да го подобриме животот во регионот преку искористување наможностите за рурален 

развој и развој на туризмот 
 Да придонесеме кон подобрување на квалитетот на живеење во регионот преку развој 

на социјалната инфраструктура и услугите 
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7. ВЕРОЈАТНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И МЕРКИ ЗА 

ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И НЕУТРАЛИЗИРАЊЕ 
 

Влијанија 
 

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 во предвид релевантни влијанија и 

нивните карактеристики, секундарни, кумулативни, синергистички, потоа краткорочни, 
среднорочни и долгорочни, трајни и привремени, позитивни и негативни влијанија. 

 
Имплементацијата на планскиот документ е во функција на просторно организирање на 

дадената локација, во смисла на искористување на сите просторни можности на локацијата и 

нивно ставање во насока на економски развој на регионот. 
 

При разгледувањето на можните влијанија земен е предвид фактот дека планскиот документ се 
однесува на проширување на постоечка индустриска зона преку идна модернизација и 

надградба, како и состојбата со животната средина во подрачјето каде е лоцирана зоната.  

 
Извештајот има за цел да посочи на можните значителни влијанија од имплементација на 

планскиот документ и можноста од формирање на кумулативни влијанија. Со оглед на тоа што 
се работи за проширување на постоечка индустриска зона, можност за кумулативни влијанија 

постои и истата потребно е да се оцени при познати детали за проширувањето и надградбата 
на ниво на оценка на влијанието врз животната средина.  

 

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, при услови на познати технички детали за активноста. Тие детални анализи ќе бидат дел 

од идните документи за заштита и управување со животната средина на ниво на конкректна 

активност (елаборат/студија за оценка на влијанието врз животната средина, еколошки 
дозволи, планови/програми за управување со поедини прашања од аспект на животна средин 

итн.) 
 

Заклучоците од овој извештај треба да бидат земени во предвид при сите идни анализи на 

влијанијата што ќе се прават на пониско и техничкo ниво (пример, Студии и Елаборати за 
оценка на влијанијата за поедини активности од системот).  

 
Мерки 

 
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 посочени подолу во поглавјево.  
 

Примената на соодветни мерки уште во најраната фаза од планирањето, вклопени во процесот 

на урбанистичко планирање и техничката документација ќе придонесе кон спречување на 
загадувањата и заштитана здравјето на луѓето. Ова пред се’ се мисли на заштитното зеленило 

што треба соодветно да се проектира за да се зголеми и подобри заштитниот ефект, но и на 
зеленилото што треба да се предвиди со идниот АУП. Со оглед на обемот на зголемувањето на 

површините за градба, препорака е да се разгледа поголем процент од минимумот што е 
усвоен со планскиот документ за компензирање на потенцијалните кумулативни влијанија во 

зоната. 

 
Дополнителна заштита на животната средина се постигнува со мерките за контрола. Подобра 

контрола и висок степен на заштита на животната средина ќе се постигне со успешна 
имплементација на системот на заштита предвиден со законската документација од областа на 
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животната средина (Елаборати за животна средина, Студиии за оценка на влијанието врз 

животната средина и Интегрирани еколошки дозволиво зависност од видот на активностишто 
се предвидуваат со планскиот документ). Овие мерки треба да се почиваат на препораките 

посочени подолу во поглавјево за поедини аспекти.  
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. 
 

Анализите на влијанијата и мерките утврдени во овој документ неопходно е да бидат земени во 
предвид при спроведувањето на оценката на влијанието врз животната средина од проектите 

предвидени со планскиот документ и истите да претставуваат насоки при постигнувањето на 
целите на животната средина. 

 

7.1 Население и човеково здравје 
 

7.1.1 Влијанија 
 
Планскиот документ е во функција на поддршка на унапредување/модернизација и развој на 

постоечката индустрија во планскиот опфат (со поодбрена регионална и глобална пазарна 

конкурентност) и носи зголемена површина за градба. Коефициент на искористеност (К) на 
земјиштето е урбанистичка величина што го покажува интензитетот на изграденост на 

градежното земјиште. Коефициентот се пресметува како однос помеѓу вкупната изградена 
површина, односно збирот на површините на сите изградени спратови на градбата и вкупната 

површина на градежното земјиште, изразен со рационален број до две децимали. 

 
Коефициент на искористеност кај зони на домување е различен и оди до 4.5 (кај згради со 

повеќе станови) или 7 (кај згради со мешани комерцијални намени). Во случајот, во 
предметниот планскиот опфат се оди со некој минимум што изнесува 0,63.  

 
Сепак, споредено со постоечката состојба на изградена површина, можностите што доаѓаат со 

имплементацијата на планскиот документ во иднина би можело да значи потенцијално 

зголемување на притисоците врз животната средина во форма на дополнителна потрошувачка 
на вода, електрична енергија, нови дополнителни количини отпадни води, отпадни емисии и 

создавање на отпад итн. 
 

7.1.2 Мерки  

 
На ниво на урбанистичко планирање и она што е возможно и достапно, мерките за контрола и 

облажување на влијанијата опфаќаат оптимална површина на градба, што во случајот видено 
преку коефициентот на искористеност е сведено на минимум (0,63), а сепак да се овозможи 

простор за развој имајќи предвид намената на просторот и целта на планот.  

 
Друга мерка е предвидување на заштитно зеленило и негово соодветно проектирање, што со 

планот е на ниво на пропишаниот минимум од 20% од вкупниот простор. Дополнително 
зеленило се предвидува на ниво на парцела, како имплементација на одредбите од законот за 

урбано зеленило, со што дополнителни 20% зеленило ќе бидат предвидени на ниво на 
архитектонско урбанистичката документација.   

 

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.  

 

Се цел следење на ефективноста на имплементираните мерки за спречување и контрола, 
неопходно е воспоставување на добар јасен мониторинг план што ќе ја следи 

имплементацијата на активностите и мерките, по потреба ќе се превземаат дополнителни 
корективни мерки и соодветно ќе информира до надлежните органи. 
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Дополнително, неопходно е значително зајакнување на постоечките институционални 

капацитети за управување со животна средина и надзор над спроведувањето на 
законодавството, со цел ефикасно спроведување на поставените мерки и релевантните 

законски одредби. 
 

7.2 Социо - економска состојба 

 
7.2.1 Влијанија  

 
Имплементацијата на планскиот документ е во насока на поддршка на стопанскиот и 

економскиот развој, како на локално така и на национално ниво со оглед на значењето на 
бизнисот моментално присустен во индустриската зона. Планскиот документ ќе овозможи 

поддршка за негов развој и модернизација да одговори на современите техничко-технолошки 

барања и потреби поврзани со индустријата, барањата на пазарот, но и на производните 
стандарди. 

 
Имплементацијата се очекува да има долгорочно позитивно влијание врз социо-економскиот 

развој на општината и пошироко, и тоа претставено преку:  

- Остварување на инвестиции, 

- Овозможување на работа за локални фирми при развој и модернизација, 

- Нови вработувања, 

- Поттикнување на развојот на општината, 

- Подобрување на локалната инфраструктура, 

- Нови буџетски приливи во општината и државата, 

- Позитивен сигнал за привлекување и остварување на други нови инвестиции во 

општината и државата 

 
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. 

 
7.2.2 Мерки  

 

Имплементацијата на планскиот документ позитивно ќе влијае на социо-економската состојба. 
Не е потребно да се предвидуваат мерки за намалување на влијанијата. 

 
7.3 Квалитет на амбиентен воздух 

 

7.3.1 Влијанија  
 

Имплементацијата на планскиот документ се очекува да донесе модернизација на опремата и 
технолошките процеси присутни во опфатот, а со тоа и потенцијални подобрувања, но можно и 

нови извори на емисија со можностите за надградба и проширување на просторот за градба. 
Имајќи ја предвид намената во опфатот, истите би можеле да бидат да бидат поврзани со 

обемно користење на горива, енергија и голем промет со суровини и материјали.  

 
Планирањето на опфатот, со оглед на неговата големина и намена, неопходно е да се 

разгледува во рамките на управувањето со воздухот во поширокото подрачје. За таа цел, 
планирањето треба да ги земе предвид целите на законот за амбиентен воздух: 

- избегнување, спречување и намалување на штетните ефекти врз човековото здравје и 

животната средина како целина, вклучувајќи ги и биолошката разновидност, 
природното богатство и историското и културното наследство;  

- обезбедување на соодветна информација за квалитетот на амбиентниот воздух;  
- спречување и намалување на загадувањата кои предизвикуваат промена на климата и  

- одржување на квалитетот на амбиентниот воздух таму каде што е добар и подобрување 

во други случаи. 
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Во таа насока, планирањето треба да ги има предвид и начелата на управување со квалитетот 

на амбиентниот воздух и изворите на емисии, особено: 
- Начело на внимателно и одговорно однесување - за време на активностите што би 

можеле да имаат влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух, секој е должен да се 
однесува внимателно и одговорно за да се избегне и спречи загадувањето на 

амбиентниот воздух и штетните ефекти врз човековото здравје и животната средина во 

целина. 
- Начело на претпазливост - надлежните органи се должни да ги преземаaт сите 

неопходни мерки со цел да не дојде до надминување на граничните и целните 
вредности за загадувачките супстанции во амбиентниот воздух, согласно со членот 10 

од овој закон, без притоа да создадат непотребни трошоци. 
 

Влијанието на активностите од опфатот врз квалитетот на амбиентниот воздух неопходно е да 

биде предмет на детални анализи и оценки на влијанија на ниво на проектни активности 
(технички проекти) и во услови на познати технички детали за активноста. Во зависност од 

обемот на активноста и други релевантни критериуми, тие би биле предмет на анализа и 
оценка на ниво на студија на оцена на влијанието врз животната средина или елаборат за 

животна средина и за истите може да биде потребно еколошка дозвола за работа. 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.  
 

7.3.2 Мерки  
 

Мерките за намалување на влијанието, од просторен аспект, како што беше погоре споменато, 

се поврзани со просторот за градба и определување на заштитен зелен појас. Во контекст на 
простор, истиот е сведен на некој минимум, со коефициент на искористеност од 0.63 што е 

прилично оптимален.  
 

Во однос на заштитен појас (зеленило), планот предвидува 20.03% (пропишан минимум) од 

вкупната површина покриена со оваа намена или вкупно 203310,26 m2. 
 

 
Слика 10 Приказ на заштитен зелен појас, виден од синтезен план  

 
Според Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање, Д2 заштитно 

зеленило се дефинира како простор во кој спаѓаат уредени зелени површини чија основна 

намена е да ги изолираат зоните со инкомпатибилни намени и имаат улога на тампон зони. 
Функциите на урбаното зеленило3, во случајот заштитно зеленило, се: 

- подобрување на квалитетот на воздухот, 
- подобрување на здравјето на граѓаните, 

                                                           
3 Закон за урбано зеленило, Сл.весник на СРМ 11/2018 од 18.01.2018 
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- намалување на бучавата, 

- намалување на загадувањето на почвата, 
- естетско облагородување и декорација на теренот. 

 
Согласно Законот за урбано зеленило, за предвиденото заштитно зеленило, надлежна е 

општината (во случајот Куманово), која има обврска да изработи проектно - техничка 

документација за зеленилото. Општината е одговорна и за одржување на зеленилото.  
 

Препорака: Да се разгледа можноста од зголемување на процентот на зеленило, со оглед на 
можноста од кумулативни влијанија. Со цел зголемување на ефектот на заштитното зеленило, 

препорака е истото да биде проектирано во форма на парк со високи, брзорастечки и отпорни 
дрвенести видови заедно со жбунести видови, согласно изборот и препораките на стручно лице 

од областа на заштитната дендрологија. 
 

Покрај ова заштитно зеленило предвидено со урбанистичкиот план, согласно обврските од 

законот за урбано зеленило, неопходно е на ниво на парцела да се предвиди соодветен 

процент на зеленило во секоја градежна парцела (минимумот е 20%). Тоа би значело дека во 
рамките на градежната парцела 1.1 со намена Г1 треба да се предвиди зеленило од мин.20% 

или минимум 152.294 m2 зеленило. 
 

Препорака: Се препорачува ова зеленило да се предвиди како појас на западната граница на 
парцелата кон с. Лопате со цел ублажување на влијанијата кон ова населено место, над 

пропишаниот минимум (20%). Понатаму, се препорачува како заштитно зеленило во рамки на 

парцела да се предвиди на сите локации што се во близина на објекти за домување. Во таа 
насока, препораката е избор на високи, брзорастечки и отпорни дрвенести видови заедно со 

жбунести видови. Одговорен за ова зеленило е правното лице кое управува со земјиштето.  
 

Енергетска ефикасност и примена на обновливи извори 

 
Намалување на притисокот врз квалитетот на амбиентниот воздух ќе се постине преку 

намалување на потрошувачката на енергија, примена на обновливи извори на енергија и 
примена на мерки за енергетска ефикасност, согласно релевантните стратешки документи4. 

Следните препораки треба да бидат земени во предвид од страна на инвеститорот при 
модернизација и изградба: 

 

-  Модернизација на енергетска инфраструктура,  

- Диверзификација на снабдување со енергија,  

- Употреба на метан како гориво, намалување на непродуктивна потрошувачка, 

- Промоција и стимулација на енергетска ефикасност, 

- Користење на обновлива енергија, 

- Студија за енергетска ефикасност како дел од проектирање, 

- Енергетски контроли, 

- Подобрено осветлување, подобрени системи за греење,  

- Подобрување на технологиите, опремата и системите за контрола на процесите,  

- Примена на ЕЕ мерки кај градежните објекти, процеси и опрема, 

- Примена на најдобрите достапни технологии (НДТ) преку посебни процеси за 

лиценцирање (ИСКЗ и енергетски контроли на процесите) при вршењето на своите 
дејности, 

- Комбинираното производство треба да добие приоритет кога се бара локално 

снабдување со енергија, 

- Помошните системи и активности, како што се системите за греење, вентилација и 

климатизација, снабдувањето со компримиран воздух, контрола на електричните 

                                                           
4 Акционен план за обновлива енергија на РМ до 2025 и визија до 2030 година, Трет акционен план за 
енергетска ефикасност на Р.Македонија 
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мотори, осветлување, итн. треба постепено да се подобруваат за да се постигне 

поефикасно искористување на енергијата,  

- Помошните системи и активности, како што се системите за греење, вентилација и 

климатизација, снабдувањето со компримиран воздух, контрола на електричните 

мотори, осветлување, итн. треба постепено да се подобруваат за да се постигне 
поефикасно искористување на енергијата, 

- Воведување ефикасни електрични мотори, 

- Енергетско управување. 

 
Дополнително, според Директивата за енергетска ефикасност и Законот за енергетска 

ефикасност претпријатијата што не се мали и средни се предмет на енергетска контрола 
спроведена на независен и економичен начин од страна на квалификувани и/ или 

акредитирани стручни лица: “Сите големи трговци се должни да спроведуваат енергетска 

контрола на секои четири години, согласно со одредбите на овој закон и Правилникот за 
енергетска контрола на големите трговци.” 

 
Во иста насока, законот воведува обврски за проверки на системи за греење и климатизација 

(со ефективна моќност поголема од 70kW), најмалку еднаш во четири години, со цел да се 

утврди степенот на корисност на котелот. 
 

Во делот на извори на загадувачките материи и емитирање, секоја идна техничка (проектна) 
документација за модернизација, надградба и проширување во смисла на избор на технологија, 

опрема, горива и опрема за контрола на емисии во воздух, да почива на планските документи 
за управување со воздух и законодавството за амбиентен воздух: 

 

- Правните и физичките лица сопственици односно корисници на инсталациите што се 

извори на загадување на амбиентниот воздух должни се да ги применат и финансираат 
мерките за намалување на емисиите утврдени со релевантни плански документи (Член 

28, Обврски на други субјекти). 

- Се забранува испуштање на емисии на загадувачки супстанции над пропишаните 

гранични вредности пропишани со овој закон и прописите донесени врз основа на овој 

закон, кои предизвикуваат штетни последици по здравјето на луѓето и животната 
средина (Член 53, Забрана). 

- Емисија на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух може да се врши само на 

начин којшто е пропишан со законот за квалитет на амбиентен воздух или со дозволите 
за усогласување со оперативен план или интегрираните еколошки дозволи издадени 

согласно со Законот за животната средина (0 Член 54, Построга забрана). 

- Постројките што може да имаат влијание се градат, опремуваат и одржуваат на начин 

со кој се спречува, намалува и контролира негативното влијание врз квалитетот на 
амбиентниот воздух 

- Стационарните извори на емисии треба да ги испуштаат емисиите во амбиентниот 

воздух контролирано, преку соодветно конструирани постројки за испуст (Член 
61,Постројки за испуст). 

- Секое правно или физичко лице кое е сопственик или вршител на дејност во 

производствен процес (оператор), транспортен или систем за складирање во кој се 
присутни штетни и опасни супстанции, а кои можат веднаш или со одложено дејство да 

иницираат сериозна опасност по човековото здравје, односно животната средина, во 
или надвор од системот, како резултат на испуштање на една или повеќе штетни и 

опасни супстанции во амбиентниот воздух, се должни во внатрешните планови за 

вонредни состојби, согласно со Законот за животната средина, да предвидат мерки што 
треба да се преземат за заштита на квалитетот на амбиентниот воздух при можни 

хаварии (Член 62, Заштита од хаварии). 
 

Други конкретни мерки  за намалување на влијанијата врз квалитетот на воздухот ќе 

произлезат од оценката на влијанието за поединечните активности предвидени во планската 
документација. 
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Со оглед на тоа што инвеститорот е носител на интегрирана еколошка дозвола, за сите 

модернизации и нови активности, неопходно е да се направи оценка на влијание врз животната 
средина, како и ревидирање на постоечката ИСКЗ дозвола. 

 
 

7.4 Квалитет на површински и подземни води и почва 

 
7.4.1 Влијанија  

 
Имплементацијата на планскиот документ се очекува да донесе модернизација на опремата и 

технолошките процеси, а со тоа и потенцијални подобрувања од аспект на управување со 
водите. Но, таа може да биде поврзана и со нови потреби од вода и дополнителни количини 

отпадни води и емисии поврзани со секоја надградба и проширување на просторот за градба. 

Имајќи ја предвид намената во опфатот, истите би можеле да бидат да бидат поврзани со 
обемно користење на води, енергија и голем промет со суровини и материјали.  

 
Според планскиот документ, снабдувањето на објектите со санитарна, технолошка и 

противпожарна вода предвидено е да биде преку градска водоводна мрежа. Со оглед на 

недостигот на вода во регионот и очекуваните промени и намалувања во иднина поради 
климатските промени, ваквото планирање на снабдувањето со вода во опфатот би можело да 

има влијание од аспект на користењето на водите.  
 

Според планскиот документ, атмосферските води од урбанизираниот дел предвидено е да 
бидат прифатени во атмосферска канализација. Имајќи ја предвид намената во опфатот, при 

нивно истекување по отворените површини во опфатот постои ризик од загадување со 

суспендирани маерии, масти масла и други загадувачките материи што може да се најдат на 
работните површини во опфатот.   

 
Планирањето на користењето на води и нивно управување неопходно е да биде во согласност 

со целите5 за долгорочна заштита и одржливо користење, управувањето со водите од 

законодавството за води: 
 

- достапност до доволно количество квалитетна вода, во согласност со начелата за 

одржливо управување со водите за пиење и за производство на храна, за потребите на 
земјоделството, индустријата, хидроенергетските потреби, за потребите на парковите и 

други јавни површини, туризмот, пловидбата и за други потреби, 

- заштита, зачувување и постојано подобрување на расположливите водни ресурси, 

рационално и одржливо користење на водите, како и прогресивно намалување на 
штетните испуштања и постепено елиминирање на емисиите на опасни материии 

супстанции во водите. 
  

Притоа, задолжително се земаат во предвид начелата6 за одржливо управување со водите: 

 

- Начело на претпазливост - доколку постои ризик дека одредена активност може да 

предизвика штетното дејство врз водите, но за тоа нема научни докази, се преземаат 

мерки засновани на содветна процена на ризикот, неопходни за да се обезбеди високо 
ниво на заштита на водите и од водите, пред да стане достапен научниот доказ дека 

може да настане штетно дејство;  

- Начело на превенција - неопходните мерки и активности за заштита на водите треба да 

се преземаат во раната фаза, спречувајќи да се појави ризик или да дојде до какви 

било штетни последици по водите, крајбрежното земјиште и водните живеалишта;  

                                                           
5 Член 2 од Закон за води (Сл.весник на СРМ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 51/11, 44/12, 163/13, 180/14, 52/16) 
6 Член 5 од Законот за води (Сл.весник на СРМ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 51/11, 44/12, 163/13, 180/14, 
52/16) 
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- Начело на минимизирање на употребата на ресурсите - при вршење на активности кои 

би можеле да имаат влијание врз водите и животот и здравјето на луѓето, секој е 
должен да се однесува внимателно и рационално да ги користи водите, да го спречи 

загадувањето на водите и да избегнува други негативни ефекти и ризици за животот и 

здравјето на луѓето и за животната средина;  

- Начело "загадувачот плаќа" - загадувачот на водите ги надоместува трошоците за 

враќање во поранешна состојба на водите и крајбрежното земјиште;  

- Начело на спречување на загадувањето на местото на настанување на загадувањето - 

емисијата на загадувачки материи и супстанции се спречува на местото на нивното 
настанување. 

 
 

7.4.2 Мерки  

 
Управувањето со водите треба да почива на холистички пристап на управување со водите и 

отпадните води. Основа на барањата на индустријата во опфатот за потреби од вода треба да 
биде анализа на системот за снабдување и дистрибуција на вода како и потенцијалот за 

заштеда на вода. Во таа насока, индустрискиот оператор треба да го земе предвид и 

намалување на потрошувачката на вода, повторна употреба на отпадните води и собирање и 
употреба на дождовницата во планирањето.  

 
Снабдувањето на објектите со вода од градската водоводна мрежа треба да биде единствено 

само за потребите на луѓето (вода за пиење и санитарни потреби). Потребите за техничка, 
технолошка и вода за ладење неопходно е да биде планирано и обезбедено од други 

алтернативни извори на вода (извор на техничка вода, дождовница, бунар, река итн.).  

 
Атмосферските води неопходно е да бидат собрани одделно од комунални и индустриските 

отпадни води, бидејќи при обилни врнежи од дожд  може да се преоптовари (комбинираниот) 
канализациониот систем и истиот да прелие во околина нанесувајќи штети и проблеми. Поради 

ризикот од контаминација на атмосферските води, нивното испуштање неопходно е да биде 

планирано, проектирано и изведено со уреди за контрола на влијанија (песок и масло фаќачи). 
 

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

следните мерки:  
 

- рационално користење на водата за сите примени во рамки на опфатот, 

- примена на сите мерки за безбедност согласно законодавството релевантно за типот на 
активноста која ќе се реализира на локацијата, 

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

- доследна имплементација на мерките за управување со отпадни комунални и 

атмосферски води предвидени во планската документација, 
- соодветен третман на сите технолошки отпадни води поврзани за секој објект посебно 

во рамки на планскиот опфат, 
- примена на мерки за повторна употреба на водата, секогаш кога тоа е можно, 

- 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, 

- 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). Согласно 

законските одредби, црпењето и издавањето на дозвола за користење треба да следи по 
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извршени хидрогеолошки истражувања со што би се докажало дека црпењето не би имало 

влијание врз режимот на површинските и подземните води. 
 

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. Секое испуштање на индустриски отпадни води7, се 
врши на начин и под услови определени со дозволата за испуштање, односно интегрираната 

еколошка дозвола согласно со Закон за животната средина. Секое испуштање на индустриски 
отпадни води во системите за собирање и прочистување на урбани отпадни води треба да биде 

по соодветен потребен предтретман8. 
 

При изборот на мерки за контрола, приоритет потребно е да се стави на мерки за намалување 

на потрошувачка на вода и намалување на создавање на отпадни води, како и мерки за 
третман на отпадните води на местото на создавање наместо нивно собирање заради 

превземање и третман надвор од локација.  
 

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. 
Интегрирано управување со целокунот отпад кој ќе се генерира на планскиот опфат ќе 

придонесе кон намалување на влијанијата врз водите од овој тип ризик. Секое складирање на 
течни материи со опасни карактеристики треба да биде надземно и заштитено од протекувања 

со соодветни системи (танквани).  

 
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 во предвид во рамки на соодветната техничка 

документација за конкретните активности. 

 
7.5 Управување со отпад 

 
7.5.1 Влијанија  

 

Имплементацијата на планскиот документ може да се очекува да донесе нови количини и 
видови комерцијален и индустриски неопасен и опасен отпад со идните надградби и 

проширувања, имајќи предвид намената во опфатот. 
 

При планирањето на сите идни активности за надградби и проширувања, неопходно е да се 
планира и управувањето со отпад за да се земат предвид соодветни мерки за заштита на 

животната средина. Во таа насока, планирањето на отпадот треба да биде усогласено со 

локалните и регионалните цели за управување со отпад, како и целите за управување со отпад 
од соодветното законодавство9: 
 

1) избегнување и, во најголема можна мера, намалување на количеството на создадениот 
отпад;  

2) искористување на употребливите состојки на отпадот;  
3) одржлив развој, преку зачувување и заштеда на природните ресурси;  

4) спречување на негативните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и 

здравјето на луѓето;  
5) отстранување на отпадот, на начин што е прифатлив за животната средина и  

                                                           
7 Член 115 од Закон за води 
8 Член 116 од Закон за води  
9 Член 3 од Закон за управување со отпад (Сл.весник на СРМ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 
09/11, 51/11, 123/12, 163/13, 39/16, 32/20) 
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6) висок степен на заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето.   

 
Притоа, задолжително треба се земаат во предвид начелата10 за управување со отпадот: 

 
Приоритет при управувањето со отпадот:  

Создавачите на отпад се должни, во најголема можна мера, да го избегнат создавањето 

отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, животот и 
здравјето на луѓето. 

 
Начело на заштита на животната средина при управувањето со отпадот: 

(1) При преземањето на одредени дејности и активности во врска со управувањето со 
отпадот, правните и физичките лица се должни да обезбедат висок степен на заштита на 

животната средина, животот и здравјето на луѓето. 

(2) Правните и физичките лица кои преземаат одредени активности во процесот на 
производството, се должни да употребуваат суровини со чија преработка се создава 

помалку отпад, да применуваат технологии кои обезбедуваат почисто производство и кои ги 
штедат природните ресурси, односно да произведуваат производи коишто, при нивното 

производство и употреба, не ја загадуваат животната средина или загадувањето да го 

сведат на најмала можна мера, во согласност со начелата за одржлив развој. 
(3) При преработката и отстранувањето на отпадот мора да се користат најдобрите 

достапни техники и технологии. 
 

Начело на претпазливост: 
Доколку, врз основа на современите научни и техничко-технолошки сознанија, се заклучи 

дека одредена активност или вршењето на одредена дејност при управувањето со отпадот 

би предизвикале штетни последици за животната средина, животот и за здравјето на луѓето, 
ќе се преземат соодветни мерки и активности за отстранување на опасноста, пред да се 

добијат научни докази дека би можело да дојде до штетни последици. 
 

Начело на блискост 

(1) Отпадот треба првенствено да биде преработен на местото каде што е создаден.  
(2) Отпадот кој поради оправдани техничко-технолошки или економски причини не може да 

биде преработен на местото каде што е создаден, мора да биде пренесен на преработка или 
да биде отстранет во најблиските места определени за таа намена односно во регионот во 

кој е произведен. 

 
Со оглед на непостоењето на интегриран систем за управување со отпадот (комунален, 

инертен, индустриски, неопасен, опасен) на територијата на општината, новите количини отпад 
може да претставуваат товар и влијание за животната средина. Во услови на непостоење на 

соодветни локации за финално отстранување на отпадот и недоволно развиен пазар на услуги 
за собирање, транспорт, преработка на различни видови отпад, ова прашање особено добива 

на значење при изнаоѓањето на мерки за спречување и контрола.  

 
Влијанието врз животната средина по ова прашање неопходно е биде соодветно анализирано и 

оценето во рамки на студија, односно елаборати за заштита на животната средина. Во нив 
треба да бидат детално анализирани процесите што ќе резултираат со создавање на отпад, да 

се определат сите можни видови отпад кои ќе биде веројатно да се создаваат, да се опишат 

карактеристиките, да се предвидат количините, како и да се предвиди соодветен систем за 
правилно управување во текот на сите фази. Покрај тоа, потребно да се анализираат 

можностите за повторно искористување на отпадот или нивно рециклирање и враќање во 
процесот. За оној отпад чија единствена опција е финално одлагање потребно е да се проценат 

годишните количини, да се предвидат начините и можните локации за финално одлагање. 
 
7.5.2 Мерки  
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Правилно управување со отпадот подразбира воспоставување на добар и ефикасен систем за 
управување со сите количини и видови отпад што се создаваат и ќе се создават во рамките на 

отпадот, но на сметка на создавачот на отпадот.  
 

Имајќи ја предвид големината на опфатот и намената, реално е да се очекува дека ќе биде 

неопходно да се подготви и имплементира програма за управување со отпадот, согласно 
законодавството за отпад11. Програмата неопходно е да биде усогласена со локалните и 

регионалните цели за управување со отпад, за да се постигне изводливост на истата.  
 

Програмата и системот треба да ги земе предвид постоечките, но и да ги предвиди новите 
количини и видови отпад, да демонстрира дека операторот превзел мерки за намалување на 

создавањето на отпадот и негово повторно искористување онаму каде тоа е можност. 

Понатаму,  системот треба да содржи соодветни мерки за безбедно времено складирање на 
отпадот и заштита на животната средина, редовно превземање од страна на надворешни 

лиценцирани фирми и транспорт заради финално отстранување на оние видови и количини 
што не може да се искористат или третираа/преработат. Постапувањето со отпадот мора да се 

изведува со должно внимание и на начин со кој се избегнува:  

 
1) загрозување на животната средина, животот и здравјето на луѓето,  

2) загадување на водите, воздухот и почвата над пропишаните граници,  
3) создавање бучава и непријатна миризба,  

4) уништување на природните услови за живот на животните и на растенијата,  
5) уништување на заштитените природни области и на заштитеното културно наследство и 

6) нагрдување и неуредување на објектите и просторот во урбаните зони и во подрачјата 

надвор од урбаните зони.  
 

Дополнителни мерки за избегнување на влијанијата врз животната средина поврзани со 
управувањето со отпадот се очекуваат од примената 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. 

 

Со цел правилно управување со отпадот, неопходно е доносителот на планскиот документ врз 
основа на самиот документ и неговите идни намени да направи соодветни проценки на 

видовите и количините на отпад и истите да ги вклучи во локалните стратешки документи за 
управување со отпадот. Согласно усвоените и ажурирани стратешки насоки, треба да се одвива 

имплементацијата на мерките за правилно управување со отпадот во општината. Согласно 

одредбите од законот за управување со отпадот, локалната самоуправа е надлежна за 
управување со комуналниот и инертниот отпад за кој е потребно определување на соодветна 

локација за крајно отстранување.  
 

Редовно следење на создавањето отпад и постапувањето со него е важно за да се обезбедат 

стандардите за животна средина и управување со отпад. Ова е обврска на создавачот на 
отпадот пред се, но и на локалниот и државниот инспекторат за животна средина. 

 
 

7.6 Амбиентална бучава 
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7.6.1 Влијанија  

 
Имплементацијата на планскиот документ може да се очекува да донесе нови извори и нивоа 

на бучава во животната средина имајќи ги предвид идните надградби и проширувања во 
опфатот. 

 

При планирањето на сите идни активности за надградби и проширувања, неопходно е да се 
планира и управувањето со амбиенталната бучава за да се земат предвид соодветни мерки за 

заштита на животната средина. Во таа насока, во планирањето и управувањето со бучавата 
неопходно е да се земат предвид целите од соодветното законодавство12: 
 

- создавање здрави услови за животот на луѓето и заштита на животната средина од 

бучава, 

- преземање мерки и активности за избегнување, спречување или намалување на 

бучавата, 

- преземање на мерки за заштита од бучава која е наметната од блиската средина и 

предизвикува непријатност и вознемирување, 

- отстранување или намалување на штетните ефекти кои се последица од изложеноста 

на бучавата во медиумите и областите на животната средина и 

- обезбедување на основа за развивање на мерки за намалување на бучавата што ја 

емитуваат поголемите извори, особено патните, железничките и водните превозни 
средства и инфраструктура, воздухопловите, опремата што се користи на отворен 

простор и во индустријата, како и мобилните механички средства за работа. 
 

Со оглед на големината на опфатот и оддалеченоста на населените места во околината, 

имплементацијата на планскиот документ може да донесе дополителен товар врз животната 
средина по однос на ова прашање.  

 
 

7.6.2 Мерки  
 

Планирањето на заштитата од бучава на ниво на урбанистичко планирање е предвидување на 

мерки за заштита во смисла на појас на изолација или намалување на звукот. Во таа насока, 
планскиот документ предвидува заштитен зелен појас, а дополнителен треба да се предвиди на 

нивоа на градежна парцел во рамките на архитектонско – урбанистичкиот план. За бучавата 
важат заштитните мерки предвидени во делот на воздух, погоре опишани. 

 

Други заштитни мерки од бучава се на ниво на проектирање и изведба и притоа инвеститорот 
треба да ги има предвид и спроведе следните мерки за заштита од бучава13: 

 

- да одбира, набавува и употребува опрема, инсталации, уреди и средства за работа и 

превозни средства кои создаваат ниско ниво на бучава, 

- да одбира, набавува и употребува производи на кои постои ознака за јачината на 

звукот кој го предаваат, 

- да изведува градежни работи, како и да превзема заштитни мерки, на начини и со цел 

намалување на бучавата и нејзино доведување во рамките на граничните вредности на 

ниво на бучава, 

- да изведува градби што ги задоволуваат стандардите за заштита од бучава што се 

однесувааат на вградување на соодветна звучна изолација на градбите со цел бучавата 

и изворите на бучава во работните простории и просториите за престојување на луѓе да 
се сведе во рамките на граничните вредности на ниво на бучава од соседството, 

                                                           
12 Член 2 од Законот за заштита од бучава во животната средина (Службен весник на СРМ бр. 79/2007, 
124/10, 47/11, 163/13) 
13 Член 19 од Закон за заштита од бучава во животната средина (Службен весник на СРМ бр. 79/2007, 
124/10, 47/11, 163/13) 
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- да вгради или постави соодветна звучна изолација на градбите во кои постојат работни 

простории и простории за престојување на луѓе, а се јавуваат како извори на бучава, 

- да ги извршува своите активности на начин што не дозволува предизвикување на 

бучава во животната средина над граничните вредности на ниво на бучава, 

- да се воздржува од преземање на дејствија и активности што создаваат непријатност 

од бучава кај луѓето, 

- мониторинг на бучавата согласно со интегрираните еколошки дозволи и 

- да преземаат други мерки со цел за заштита од бучава. 

 

Редовно следење на нивоата на бучава, како од страна на операторот, така и од страна на 
надлежните органи, е една од мерките за контрола на влијанието од бучавата во оперативната 

фаза. 

 
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. 

 
 

7.7 Биолошка разновидност и предел 
 

7.7.1 Влијанија  

 
Имплементацијата на планскиот документ не се очекува да има значително влијание врз 

животната средина по однос на прашањето на биолошка разновидност и предел со оглед на 
тоа што се работи за постоечка индустриска зона.  

 

Сепак, зголемувањето на површината за градба подразбира зафаќање на нови површини кои 
засега претставуваат неизграден простор и површина, иако истите во моментот немаат голема 

вредност од аспект на биодирверзитет и предел во рамки на една поширока индустриска 
област.  

 

 
7.7.2 Мерки  

 
Примената на сите предвидени мерки за спречување и контрола на влијанијата врз квалитетот 

на почвата, површинските и подземните води и правилното управување со отпадот ќе 
придонесе кон елиминирање или намалување на ризикот за директно или индиректно влијание 

врз биолошките и пределските карактеристики. 

 
Планскиот документ го почитува пропишаниот минимум од 20% зеленило, иако секој процент 

повеќе би донела подобра рамнотежа на просторот. Дополнително зеленило, како што веќе 
беше напоменато до сега, ќе биде предвидено на ниво на градежна парцела со архитектонско – 

урбанистичкиот план. Препорака е да се искористи секоја можна површина за доделување на 

зеленило. 
 

При проектирањето на заштитното зеленило, неопходно е да се консултираат соодветни 
експерти при изборот на видови зеленило, со цел обезбедување на заштита, но и 

обезбедување на облагородување на просторот. 
 

Доколку со документацијата за оценка на влијанието се дојде до нови сознанија или се утврдат 

дополнителни влијанија врз разновидноста, неопходна е примена на соодветните мерки. 
 

 
7.8 Културно и историско наследство 

 

7.8.1 Влијанија  
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Според релевантаната документација добиена во процесот на консултации со органите 
вклучени во постапката на урбанизација, во рамките на планскиот опфат не е евидентирано 

културно и историско наследство. 
 

7.8.2 Мерки  

 
Имплементацијата на планскиот документ нема да има влијание врз културното и историското 

наследство, па според тоа мерки за намалување не се предвидуваат. 
 

Доколку при реализација на градби според урбанистичката планска документација и 
изведувањето на земјаните работи 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 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. 

 

 
7.9 Несреќи и хаварии 

 
7.9.1 Влијанија  

 
Можните несреќи и хаварии што би можеле да настанат од имплементација на планскиот 

документ во текот на фазата на градба или оперативната фаза се неправилно управување со 

отпадни води, материи, 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 се применат мерките дефинирани во нормативно-правната регулатива за 
заштита од природни хазарди и технолошки ризици, влијанијата од овој вид значително би се 

намалиле. 
 

Во насока на превентивност и контрола на ризкот и влијанијата, неопходно е детално да се 

анализира овој тип на ризик од влијанија на ниво на конкректна активност, односно во текот 
на подготовката на идните студии, елаборати или еколошки дозволи. 

 
7.9.2 Мерки  

 
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 еден дел преставуваат урбанистички, а во друг 

инженерско проектантски мерки пропишани со планскиот документ, односно проектниот 
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 

 

 
7.10 Прекугранично и кумулативно влијание и мерки 

 

Имплементација на планскиот документ не се очекува да има прекугранични влијанија.  
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Со оглед на тоа што планскиот документ се однесува на постоечка индустриска зона, сите идни 
надградби и проширувата на индустриските активности би значеле дополнителен товар од 

аспект на животна средина. Сепак, поради отсуство на конкретни планови и податоци за 
проширувањата, видот и капацитетот на активностите, потенцијалот за кумулативни влијанија 

неопходно е да се анализира на ниво на техничка документација и во рамките на постапките за 

оценка на влијанието врз животната средина.  
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8. 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 подобрување на состојбата. 

 
Планот треба да овозможи согледување на непредвидените негативни ефекти и превземање на 

соодветни дејствија за подобрување 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  мониторинг  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 животнатасредина;  
 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.   

 

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 16 План за мониторинг на животната средина   

 

СОЖС елемент Цел Индикатори Начин на мониторинг/извор 
Одговорен за 

мониторинг 

Население,  

социо-економски 
аспекти 

Подобрување на 

локалните социо – 

економски 

 

- Зголемен број на вработени, 

- Зголемен прилив во општинскиот 

буџет, 

- Зголемени инвестиции во 

општината, 

- Зголемени општински инвестиции 

во инфраструктурата на територија 
на општината  

- Редовен  попис  на 

населението,   

- Статистички  и финансиски 
извештаи,  

- Финансиски извештаи, 

- Завод за 

статистика;  

-  Општина Куманово 

Воздух - Намалување и/или 
спречување на 
влијанија врз 

воздухоt 

- Заштита на 

квалитетот на 
амбиетниот воздух 

- Финален процент на зеленило, 

- Имплементација на мерките од 
документи за животна средина 

- Примена на мерки за енергетска 

ефикасност, 

- Користење на природен гас, 

- Користење на обновливи извор на 
енергија. 

 

- Мониторинг над 
спроведување на мерките 

дефинирани во документите 

за заштита на ж.с. 
(елаборати, студии, еколошки 

дозволи и сл.) 

- Мониторинг на квалитет на 
амбиентен воздух 

- Годишни извештаи на Центри 

на плански региони, 

- Годишни извештаи на 
автоматски мониторинг, 

систем за квалитет на воздух 

- Годишни извештаи на локални 
мониторинг мрежи, 

- Годишни извештаи за животна 

средина на оператор, 

- Годишни извештаи за 
мониторинг на општина, 

- МЖСПП/МЕИЦ  

- Општина  Куманово  

Површински и 

подземни води и 

почви 

- Намалување и/или 

спречување на 
влијанија врз водите 

и почвата, 

- Одделно собирање на отпадни 

води, 

- Примена на техничка вода за 

технички потреби, 

- Мониторинг на испуст на 

отпадни води во 
канализација/реципиент, 

- Мониторинг над спроведување 

- МЖСПП/МЕИЦ  

- Општина  Куманово 
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СОЖС елемент Цел Индикатори Начин на мониторинг/извор 
Одговорен за 

мониторинг 

- Заштита на 

квалитетот на 
површинските и 

подземните води и 

почва 

- Песок и маслофаќачи на 

атмосферска канализација, 

- Регулирано водно право во однос на 
испуштање на црпење водии 

отпадни води (доколку е потребно), 

- Запазени стандарди за квалитет на 
подземни и површински води,  

- Имплементација на мерки од 

студија/елаборати за жив.средина. 

на мерките дефинирани во 

СОЖС извештајот и 
елаборатот, 

- Годишни извештаи за животна 
средина на оператор, 

- Годишни извештаи за 

мониторинг на општина, 

 

Отпад - Интегрирано 

управување со 
отпадот, 

- Заштита на 

животната средина 

од активности за 
постапување со 

отпад 

- Одделно собирање на различни 

видови отпад, 
- Количества на собран и 

транспортиран отпад, 
- Имплементација на мерки за 

заштита од документите за заштита 
на ж.с. (елаборати, студии, 

еколошки дозволи и сл.) 

- Мониторинг на селектирање, 

собирање и транспорт на 
комунален и 

индустриски/комерцијален 
отпад  

- Годишни извештаи за 
управување со отпад на 

операторот  

- Мониторинг над 
спроведување на мерките 

дефинирани во документите 
за заштита на ж.с. 

(елаборати, студии, еколошки 

дозволи и сл.) 

- МЖСПП  

- Општина  Куманово 

 

Бучава Контрола на емисии на 

бучава 

- Имплементација на мерки за 

намалување на бучава од соодветни 
документи за заштита на ж.с. 

- Вознемиреност на околното 

население 

 

- Мониторинг над 

спроведување на мерките 
дефинирани во документите 

за заштита на ж.с. 

(елаборати, студии, еколошки 
дозволи и сл.) 

- Мониторинг на амбиентална 
бучава согласно барањата на 

надлежниот орган. 

- Општина  

Куманово, 

-  
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9. УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА ВО СОЖС 

 
Вклучувањето на јавноста во постапката за стратегиска оцена на животна средина е 

задолжителна и начинот на нејзиното учество е пропишан со законодавството заживотна 
средина (член 65 од Законот за животна средина и Уредбата за учество на јавноста14). 

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 СОЖС и да ја зголеми 

довербата на јавноста во целокупниот процес. 

 
Учеството на јавноста во СОЖС може да помогне во утврдување на мислењето на јавноста во 

однос на дадената активност. Јавноста може да придонесе во воспоставувањето на целите на 

СОЖС, но може и да не резултира со прифатливи решенија/договори кои се однесуваат на 
животната средина/одржливиот развој, имајќи во предвид дека јавноста вообичаено се 

вклучува само тогаш кога се чувствува засегната, при што доаѓа до израз пристапот "подалеку 
од мојот двор". 

 
Учеството на јавноста во процесот на спроведувањето на СОЖС може да се реализира преку 

основни консултации - обезбедување на основни информации и можности за коментирање, 

јавна расправа или соодветни ангажмани, при подготовка на СОЖС 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. За таа цел, доносителот на планскиот документ донесе Одлука 
за изработка на Детален урбанистички план за дел од УЕ „Индустрија“, дел од УБ 82, Плански 

опфат меѓу: Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11 Ноември“, кп 9941/2, 

ул. „Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на градежен реон, Општина Куманово. По 
извршените консултации и прегледи, а согласно насоките од Законот за животна средина, 

доносителот на планскиот документ донесе и Одлука за спроведување на стратегиска оцена на 
животната средина за предметниот плански документ (Прилог 2). Одлуката заедно со 

формуларите за СОЖС се доставени до министерството за животна средина и просторно 

планирање. 
 

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 

                                                           
14 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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забелешки, мислења и предлози. Јавниот увид на нацрт планскиот документ и извештајот за 

стратегиска оцена на 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 пред денот на истекот на рокот за јавниот увид. 

 
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 17 Вклучувањето на јавноста во СОЖС постапката 

 

 
 

Општина Куманово како орган надлежен за подготовка на планскиот документ, донесе одлука 

за спроведување на стратегиска оцена за животна средина за предметниот планскит документ. 
Копија од одлуката е дадена во Прилог 2. Одлуката, заедно со формуларот за СОЖС на основ 

на кој е разгледано и донесена истата, се поднесени до министерство за животна средина и 
просторно планирање. 

 
Одлуката и формуларот се објавени на интернет страната на општината. Министерство за 

животна средина и просторно планирање, како одговор на доставените СОЖС Одлука и 

Формулар достави мислење за прифаќање на истите. Мислењето е дадено во Прилог 3.  
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10. НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 

 
На барање на општина Куманово, Друштвото за трговија, градежништво, проектирање и услуги 

ВЕКТОР - ТТ ДООЕЛ од Куманово, изработи Детален урбанистички план за дел од УЕ 
„Индустрија“, дел од УБ 82, плански опфат меѓу: Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница 

на УЕ, ул.„11 Ноември“, кп 9941/2, ул. „Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на 

градежен реон, Општина Куманово. 
 

Изготвувањето на Локална урбанистичко - планска документација со основна класа на намена 
Г2-лесна и незагадувачка индустрија, на КП 379/1, КП 379/2, КП 380, КП 381/1 и КП 381/2, КО 

Речица, Општина Куманово се врши согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(Сл.весник на РМ 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Правилникот за стандарди и 

нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 

35/16, 99/16 , 134/16, 33/17), Правилникот за поблиската содржина, форма и начин на 
обработка на Генерален урбанистички план, Детален урбанистички план, Урбанистички план за 

село, Урбанистички план вон населено место и Регулациски план на генерален урбанистички 
план, формата, содржината и начинот на обработка на урбанистичко-плански документации и 

архитектонско-урбанистичкиот проект и содржината, формата и начинот на обработка на 

проектот за инфраструктура (Сл. Весник на РМ бр. 142/15). 
 

Цел на Деталниот урбанистички план е истиот да се усогласи со важечкиот ГУП, како и 
дефинирање на условите за градење во дефинираниот плански опфат, со дефинирање на 

градежни парцели, дефинирање на основни класи на намена, како и дефинирање на 
архитектонско-урбанистичките параметри за реализација на планираните градби. 

 

Деталниот урбанистички план се изготвува за планскиот период од 5 години од 2019-2024 
година. За наведениот плански опфат нема важечки детален урбанистички план.  

 
Површината на планскиот опфат изнесува 1.012.193,33 m2 или 101,22 ha и периметар  

L=6.067,44 m. На територијата на опфатот на планот преовладуваат објекти со намена Г1 - 

Тешка и загадувачка индустрија, Е2- комунална суптраструктура - трафостаници и В2 - 
Здравство и социјална заштита - Амбуланта. Во опфатот, постојат изградени објекти со намена 

Г1 - Тешка и загадувачка индустија, вкупно 150 објекти, објекти со намена Е2 - Комунална 
супрастуктура – трафостаници, 6 (шест) објекти и објект со намена В2 - Здравство и социјална 

заштита - Амбуланта 1 (еден) објект. Сите наведени објекти се сместени на иста KP и се во 

функција за потrебите на производниот процес. 
 

Основа на иден развој претставува анализата на постојната состојба, проекциите и прогнозите 
на населението за периодот од 5 години односно до 2024 година. Извршена е инвентаризација 

на теренот со која се добиени потребните податоци за број на објекти по намена, по структура, 
материјал, опременост на инфраструктура и др. Согледувајќи ги податоците добиени од 

извршената инвентаризација на постојните објекти како и податоците за нивните површини, со 

предвиденото планско решение, се дооформува сегашната намена на просторот. Со 
донесувањето на овој Детален урбанистички план се овозможува: 

 
 Нов техничко технолошки развој 

 Изградба на нови индустриски објекти 

 Компатибилни намени 

 Нови инфраструктурни линиски водови 

 Реконструкција и ревитализација на постојни внатрешни линиски инфраструктурни водови 

 Поврзување на технолошко производство во заокружено, односно, целосно производство  

 Оформување на комплекси од производно - технолошки системи и објекти во една целина. 

 

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. 
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Влијанијата од состојбата без имплементација на планскиот документ може да се поделат во 

три групи: eкономски влијанија, влијанија поврзани со животната срединаисоцијални влијанија. 
 

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 проекти. 
 

Во подготовката на извештајот земени се предвид целите на заштита на животната средина 
одредени на национално, како и локално ниво, а кои се релевантни за планскиот документ.  

 
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
15

.  

 
Имплементацијата на планскиот документ е во функција на просторно организирање на 

дадената локација, во смисла на искористување на сите просторни можности на локацијата и 
нивно ставање во насока на економски развој на регионот. Извештајот има за цел да посочи на 

можните значителни влијанија од имплементација на планскиот документ и можноста од 
формирање на кумулативни влијанија. 

 

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 конкретни активности предвидени со намената на  урбанистичкиот 
план. 

 

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. Со оглед на тоа дека се работи за проширување на постоечка индустриска зона, 
неопходно е во идните анализа да се оцени можноста за кумулативни влијанија по поедини 

прашања, и на основ на тоа да се идентификуваат соодветни мерки за заштита. 

 
Примената на соодветни мерки уште во најраната фаза од планирањето, вклопени во процесот 

на урбанистичко планирање и во фазата на проектирање ќе придонесе кон спречување / 
контрола на загадувањата и заштитана здравјето на луѓето. 

 

Дополнителна заштита на животната средина се постигнува со мерките за контрола вклучени 
во различни фази од активностите, а кои треба да бидат дел од успешна имплементација на 

системите на заштита и управување со животната средина предвидени за идните активности 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 - Планови и 
програми за управување со отпад, Програми за намалување на загадување на амбиентен 

воздух, Акциони планови за бучава, документи поврзани со биолошката разновидност 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. 

 

                                                           
15Службен весник на РМ бр. 153/07 
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Со цел следење на имплементацијата на планскиот документ, односно неговите ефекти, 

предложен е соодветен 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. Планот треба да овозможи согледување на непредвидените негативни ефекти и 

превземање на соодветни дејствија за подобрување 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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11. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

 
Изработката на СОЖС извештајот за Детален урбанистички план за дел од УЕ „Индустрија“, дел 

од УБ 82, Плански опфат меѓу: Регионален пат Р2133, граница на УБ, граница на УЕ, ул.„11 
Ноември“, кп 9941/2, ул. „Индустриска“, ул. „2005“, ул. „2004“ и граница на градежен реон, 

Општина Куманово, е согласно обврската на доносителот на планскиот документ за 

спроведување на СОЖС постапка, согласно Законот за животна средина и донесената Одлука 
за спроведување на стратегиска оцена на животна средина (арх.бр. 21-уп1-5080/2-Општина 

Куманово ОД 16.09.2020 година). 
 

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. 
 

Имплементацијата на планскиот документ е во функција на просторно организирање на 
дадената локација, во смисла на искористување на сите просторни можности на локацијата и 

нивно ставање во насока на економски развој на регионот. Имплементацијата е предвидена да 

се направи преку зголемување на површините за градба, со што постои можност притисокот 
врз животната средина да се зголеми и неопходна е примена на соодветни просторни, 

проектански и управувачки мерки. Коефициентот на искористеност во случајот изнесува 0,63.  
 

Со планскиот документ се предвидува заштитно зеленило во висина на пропишаниот минимум 
(20%). Со оглед на обемот на зголемувањето на површините за градба, препорака е да се 

разгледа поголем процент од минимумот што е усвоен со планскиот документ со цел 

компензирање на потенцијалните кумулативни влијанија во зоната. Истото важи и за 
зеленилото во поедините парцели што треба да се предвиди со АУП.  

 
Со оглед на тоа што се работи за проширување на постоечка индустриска зона, можност за 

кумулативни влијанија постои и истата потребно е да се оцени при познати детали за 

проширувањето и надградбата на ниво на оценка на влијанието врз животната средина и да се 
предвидат соодветни дополнителни мерки.  

 
На основ  на плановите на планскиот документ, извештајот носи и други препораки по однос на 

останатите прашања поврзани со реализацијата на планскиот документ дадени по поедини 

аспекти на животна средина што треба да бидат земени во предвид од страна на инвеститорот 
на планскиот документ во следните фази на проектирање. 

 
Заклучоците од овој извештај треба да бидат земени во предвид при сите идни анализи на 

влијанијата што ќе се прават на пониско и техничкo ниво (пример, Студии и Елаборати за 
оценка на влијанијата за поедини активности од системот).  

 

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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Прилог 1   Потврда за положен стручен испит за СОЖС 
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Прилог 2   Одлука за спроведување на стратегиска оцена 
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Прилог 3-Известување од МЖСПП за поднесена Одлука за спроведување на СОЖС 
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Прилог 4-Информација од општина Куманово 
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Прилог 5 -  Мислење од Министерство за култура  
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Прилог 6-  Потврда за подземни и надземни инсталации на дистрибутивната мрежа 

и објекти 
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Прилог 7 -  Податоци за постојни и планирани 110 kV и 400 kV објекти 
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Прилог 8 -  Податоци за постојни ТК инсталации 
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Прилог 9 -  Одговор од ЈП „Водовод“ Куманово 
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Прилог 10 -  Одговор од АД „Водовостопанство“ на РСМ  
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Прилог 11 -Услови за спасување од Дирекцијата за заштита и спасување 
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Прилог 12 -  Известување од Јавнопретпријатие за државни патишта 
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Прилог 13 -  Известување од АД „ГА-МА“ Скопје 
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Прилог 14 -  Мислење од АД „ГА-МА“ Скопје  
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Прилог 15 -  ЈП Куманово- гас Куманово   
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Прилог 16 -  Известување од Македонски телеком АД Скопје 
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Прилог 17 -  Известување од Агенција за цивилно воздухопловство  
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