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1

ВОВЕД

Изработка на УПВНМ за изградба на бензинска пумпна станица, Е2.1 бензинска пумпа на КП 915/1 за
КО Табановце, Куманово за плански период 2021-2026, се врши реализира по барање на ДПТУ
„ВИЕНА ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ од Валандово.,
УПВНМ за изградба на бензинска пумпна станица во општина Куманово, плански период 2021-2026,
се изработува во согласност со одобрена Планската програма и Услови за планирање на просторот
(Тех. бр. Y05721).
Основна цел на Урбанистичкиот план, како основна цел има да гие дефинирање на насоките на
идниот просторен развој на просторот, оптималните решенија за организација на основните функции,
земајќи ги во предвид природните погодности и ограничувања и создадениот материјален фонд.
Директивата за стратегиска оцена на животната средина (2001/42/EC) и Законот за животната
средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/12, 44/15, 129/15, 192/15, 39/216, 28/18, 65/18, 99/18, 89/22 и
171/22) бараат одредени планови, програми и стратегии, за кои постои веројатност дека би можеле
да имаат значително влијание врз животната средина, да бидат предмет на Стратегиска оцена на
животната средина (СОЖС). Дел од СОЖС постапката е подготовката на овој документ е Извештај
извештај за Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС) за УПВНМ за изградба на бензинска
пумпна станица Е2.1 Бензински пумпи на КП 915/1 за КО Табановце, Општина Куманово, 2021 - 2026.

2

ВОВЕД ВО СТРАТЕГИСКАТА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Стратегиската оцена на животната средина (во понатамошниот текст СОЖС) е систематски процес
во кој се земаат предвид одредени превентивни мерки, кои овозможуваат заштита на животната
средина од сите можни аспекти, во процесот на планирање или донесување на одлуки на ниво на
„стратегиски акции“ или политики, планови и програми.

Цели на Стратегиската оцена на животната средина

2.1

Целта на СОЖС е да се осигури дека информациите за значајните влијанија врз животната средина
од планскиот документ се собрани и се достапни до донесувачите на одлуките, во текот на
подготовката на планскиот документ и пред неговото донесување. Заради тоа, СОЖС е клучна
компонента во одржливиот развој, фокусирана на заштитата на животната средина. СОЖС
овозможува и учество на јавноста во донесувањето на одлуки и ја подобрува транспарентноста на тој
процес, што се постигнува преку:


Систематска оцена, намалување и мониторинг на значајните влијанија врз животната
средина;



Обезбедување дека експертизата и размислувањата на надлежните органи за животната
средина, здруженијата на граѓани и јавноста се земени предвид во текот на процесот и во кој
степен резултатите од оцената на животната средина и коментарите од консултациите се
земени предвид во Планот.

Главни цели на СОЖС се:


Да се обезбеди механизам за идентификација, опис, оценување и известување за
влијанијата/ефектите на планскиот документ врз животната средина;



Одговорните органи (донесувачите на планскиот документ) да подготват извештај за
можните значајни влијанија на планскиот документ врз животната средина и анализа на
реални алтернативи;



Да се спречат, намалат и неутрализираат негативните влијанија врз животната средина.
Зголемувањето на позитивните влијанија може исто така да биде придобивка од СОЖС
процесот;
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2.2



Да се обезбедат пообемни консултации и ангажирање на заинтересираните страни, други
одговорни тела, органи на власта и јавноста уште во раната и ефективна фаза на
подготовка на планскиот документ;



Да се обезбеди мислење од јавноста (извештаи од консултации со јавноста) со која ќе се
прикаже како резултатите од оцената на животната средина и мислењата, презентирани за
време на СОЖС процесот, се земени предвид во конечната верзија на планскиот документ;



Да обезбеди следење на значајните влијанија врз животната средина од имплементацијата
на планскиот документ од страна на надлежните органи, обезбедувајќи на тој начин
идентификација на непредвидените негативни влијанија во рана фаза на имплементација
на планскиот документ и преземање мерки за подобрување на состојбата, кога тоа е
потребно.

Придобивки од спроведување на СОЖС

Придобивките од спроведување на стратегиската оцена на животната средина се:

2.3



Флексибилност и консензус во процесот на планирање;



Интегрирање на социјалните, економските и аспектите на животната средина;



Меѓу секторска соработка;



Земање предвид на националните, регионалните и локалните потреби и цели;



Земање предвид на целите за заштита на животната средина;



Конзистентност со стратешките определби за одржлив развој;



Добивање вистинити и реални информации, кои ќе им помогнат на носителите на одлуки
на повисоко ниво во донесување на истите.

Правна рамка со која се регулира постапката за СОЖС

Постапката за спроведување стратегиска оцена на животната средина е дефинирана во поглавје X
од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05,
24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/12, 44/15, 129/15, 192/15, 39/216,
28/18, 65/18, 99/18, 89/22 и 171/22), при што стратегиска оцена се спроведува на плански документи
кои се подготвуваат во областа на земјоделството, шумарството, рибарството, енергетиката,
индустријата, рударството, транспортот, регионалниот развој, телекомуникациите, управувањето со
отпадот, управувањето со водите, туризмот, просторното и урбанистичкото планирање и
користење на земјиштето, на Националниот акционен план за животната средина и на локалните
акциони планови за животната средина, како и врз сите стратегиски, плански и програмски документи
со кои се планира изведување на проекти за кои се врши оцена на влијанието од проектот врз
животната средина.
Подзаконски акти кои ја регулираат постапката за СОЖС се:


Уредба за стратегиите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови
и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз
животната средина и врз животот и здравјето на луѓето („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 153/07 и 45/11);



Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени
плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и
здравјето на луѓето („Службен весник на Република Македонија“ бр. 144/07);



Уредба за содржината на извештајот за стратегиска оцена на животната средина („Службен
весник на Република Македонија“ бр. 153/07);
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Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и
планови и програми од областа на животната средина („Службен весник на Република
Македонија“ бр. 147/08 и 45/11);



Правилник за формата, содржината и образецот на Одлуката за спроведување, односно
неспроведување на стратегиска оцена и на формуларите за потребата од спроведување,
односно неспроведување на стратегиска оцена („Службен весник на Република Македонија“
бр.122/11).

При подготовка на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина земена е предвид и
Директивата за стратегиска оцена на животната средина на Европската комисија (2001/42/EС), која е
транспонирана во македонското законодавство, како и искуствата на некои од земјите членки на ЕУ.

2.4

Методологија за СОЖС

2.4.1 Постапка за СОЖС
Постапката за СОЖС се спроведува во неколку фази/чекори:
Консултации
Фази на СОЖС
Проверка

Опис

Засегнати
органи

Се утврдува дали Планот ќе има значителни влијанија врз
животната средина и дали е потребно спроведување на
СОЖС



Определување на
обемот

Се определува обемот на информации и нивото на детали
кои ќе бидат содржани во Извештајот за СОЖС



Извештај за СОЖС

Се обезбедуваат детални информации за резултатите од
СОЖС, вклучувајќи информации за аспектите кои биле
предмет на оцена, како и очекуваните влијанија (позитивни
и негативни) врз животната средина и социјалните аспекти
од имплементација на планскиот документ. Извештајот
идентификува и активности за спречување, намалување и
колку што е можно повеќе, неутрализирање на
значителните негативни влијанија.



Консултација со страните и засегнатата јавност во текот на
определувањето на обемот на СОЖС, Извештајот за
СОЖС и обезбедување јавен увид (објавување) за истите.



Се обезбедуваат информации за одобрениот плански
документ, односно колку од коментарите добиени во текот
на консултациите биле земени предвид и методите за
мониторинг
на
значителните
влијанија
од
имплементацијата на планскиот документ.



Се овозможува следење на имплементацијата на
активностите, можните влијанија врз животната средина и
социјалните аспекти, со цел одговорните власти да
преземат мерки за намалување на негативните влијанија и
подобрување во текот на имплементацијата на планските
документи.



Консултации
јавноста
Прифаќање

Мониторинг

со

Јавност





Чекорите/фазите на постапката за СОЖС се презентирани во следниот блок дијаграм:
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Слика 1 Чекори/фази на СОЖС

2.4.2 Определување на потребата и обемот на СОЖС и учество на јавноста
Урбанистичкиот план вон населено место за изградба на бензинска пумпна станица на КП 915/1 КО
Табановце, општина Куманово се изработува во согласност со Законот за просторно и урбанистичко
планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 32/20) и и Правилникот за урбанистичко
планирање („Службен весник на РМ“ бр. 225/20).
Целта на изработка на планскиот документ е урбанизација на неизградено земјиште со површина од
0,9763 ha, односно изградба на бензинска пумпна станица на КП 915/1 КО Табановце, општина
Куманово.
Имајќи ја предвид основата за донесување на Планот, се пристапува кон утврдување на потребата за
спроведување на СОЖС. Во согласност со Уредбата за стратегиите, плановите и програмите,
вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува
постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето,
планирањето на просторот припаѓа во точка 13 Планирање на просторот и користење на земјиштето,
односно за овој плански документ е задолжително да се спроведува стратегиска оцена на животната
средина.
Фазите на определувањето на потребата и обемот на СОЖС опфаќаат: идентификација на потребата
од спроведување на СОЖС и подготовка на документи на чија основа Градоначалникот на општина
Куманово донесе Одлука за спроведување на СОЖС, а истата беше потврдена од Министерството за
животна средина и просторно планирање (Известување арх. бр. УП-15-952/2022 од 26.05.2022 година,
прикажано во Додаток 1).
По фазата на определувањето на потребата за спроведување СОЖС, следува фаза на подготовка на
документи за утврдување на обемот на СОЖС.
Целта на фазата за определување на обемот е идентификација на клучните прашања за животната
средина кои треба да бидат опфатени со оцена на влијанијата на планскиот документ врз животната
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средина. Оваа фаза од СОЖС процесот вклучува преглед на други релевантни планови, програми и
цели на животната средина, основни информации за животната средина и предложени активности
разработени во планскиот документ. Сите споменати информации овозможуваат утврдување на
обемот на СОЖС и идентификување на прашања од областа на животната средина кои треба да
бидат опфатени со планскиот документ.
Нивото на детали содржано во СОЖС е определено од:


Местото на планскиот документ во хиерархијата на планирање и донесување одлуки, како и
нивото на детали на политиките утврдени со истата. Обемот и степенот на влијание на
планскиот документ е до одреден степен претходно утврдено од други цели, планови и
стратегии;



Степенот до кој планскиот документ утврдува влијание врз животната средина;



Достапноста на постоечки информации при подготовката на СОЖС.

Сите теми на животната средина опфатени со Директивата за СОЖС, се опфатени и во обемот на
оцена во Извештајот за СОЖС, односно население и човечко здравје, биолошка разновидност,
воздух и клима, води, почви, културно наследство, материјални добра и предел.
Во постапката на стратегиската оцена на животната средина, земени се предвид веќе донесените
политики, стратегии и планови на национално ниво, регионално и локално ниво.
2.4.2.1 Учество на јавноста
Во согласност со барањата, дефинирани со Законот за животната средина и Уредбата за учество на
јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми кои се
однесуваат на животната средина, фазите на СОЖС за определување на потребата и обемот,
изразени преку подготовка на Формуларите и Одлуката за спроведување на постапката за СОЖС и
обемот на Извештајот за СОЖС се изработуваат во консултација со засегнатите органи.
Одлуката за спроведување на постапката за СОЖС, Формуларот за утврдување на потребата од
СОЖС, беа подготвени и објавени на веб страната на општина Куманово на 05.07.2022 година и беа
јавно достапни за увид во период од 15 дена. Во овој период, не беа поднесени коментари, предлози,
ниту жалби на објавената одлука и придружните документи.
2.4.3 Клучни фази во Извештајот за стратегиска оцена на животната средина
Во согласност со барањата на Уредбата за содржината на извештајот за СОЖС и Директивата за
СОЖС, овој Извештај содржи:


Краток преглед на содржината, главни цели на планскиот документ и поврзаност со други
релевантни планови или програми;



Информации за моменталната состојба на животната средина и што најверојатно би се
случило без имплементација на планскиот документ;



Карактеристики на животната средина во областите кои би биле значително засегнати;



Постојни проблеми во животната средина кои се релевантни за планскиот документ,
вклучувајќи ги оние кои се од особено значење за животната средина од аспект на заштита
на дивите птици и живеалиштата;



Целите на заштита на животната средина одредени на национално или меѓународно ниво,
релевантни за планскиот документ и начинот на кој тие цели се земени предвид при неговата
изработка;



Веројатни значајни влијанија врз животната средина, вклучувајќи и прашања, како што се
биолошка разновидност, население, човеково здравје, фауна, флора, климатски фактори,
материјални добра, културно наследство, вклучувајќи архитектонско и археолошко
наследство, предел, како и меѓузависност на овие фактори;
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Мерки за заштита, намалување и колку што е можно повеќе, неутрализирање на значајните
негативни влијанија врз животната средина од имплементацијата на планскиот документ;



Преглед на причините за избор на алтернативи и опис на начинот за спроведување на
оцената, вклучувајќи и каква било тешкотија (како што се технички тешкотии или недостаток
на знаење/вештини) при собирање на потребните информации;



Опис на предвидените мерки во врска со мониторингот, а во согласност со законските
обврски.

Извештајот за стратегиска оцена ги содржи заклучоците од оцената на можните значителни влијанија
врз животната средина од предложениот плански документ.
Анализата на влијанијата врз животната средина е главно насочена кон идентификување на
потенцијалните проблеми, рационализација на трошоци и правење оптимален избор на мерки за
заштита на животната средина (мерки за намалување).
Ако се предвидат мерки за спречување, ублажување и неутрализација во раната фаза на подготовка
на планскиот документ, влијанијата врз одредени медиуми на животната средина ќе се намалат или
ефективно подобрат. При идентификување на влијанијата, се користи квалитативна оцена, односно
тие се оценети како позитивни и негативни влијанија.
Исто така, Извештајот за СОЖС содржи и План за мониторинг на животната средина, чија главна цел
е следење на резултатите од применетите мерки за ублажување во текот на спроведувањето на
планскиот документ и дали во текот на имплементацијата на планските цели, се имплементирани и
целите за заштита на животната средина и соодветното делегирање на надлежностите.

2.5

Спроведени СОЖС активности
Период

Степен на подготовка/фаза

Мај, 2022 година

Подготовка на Формулари и Одлука за спроведување постапка за СОЖС

Јули, 2022 година

Донесување Одлука за спроведување СОЖС и нејзино објавување на веб
страната на општина Куманово (05.07.2022)

Мај, 2022 година

Издадено позитивно мислење по Одлуката за спроведување на постапка
за СОЖС, издадена од Секторот за просторно планирање при МЖСПП
Објавување на нацрт Извештајот за СОЖС на веб страната на општина
Куманово
Консултации со јавноста и заинтересираните страни во однос на нацрт
Извештајот за СОЖС
Одржана јавна расправа за нацрт Извештајот за СОЖС
Мислење од МЖСПП за усогласеност на нацрт Извештајот за СОЖС со
барањата на националното законодавство
Завршени консултации со јавноста
Анализа на пристигнатите забелешки од јавноста
Финализирање на Извештајот за СОЖС
Финално мислење по Извештајот за СОЖС - негово објавување
Прифаќање на Планскиот документ
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3

3.1

РЕЗИМЕ/КРАТОК ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА, ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ НА
ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ И ВРСКАТА СО ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПЛАНОВИ И
ПРОГРАМИ/ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ
Краток преглед на содржината на планскиот документ

Нарачателот на Планот, Д.Т.У „ВИЕНА ПЕТРОЛ“ ДООЕЛ од Валандово, започна постапка за
изработка на УПВНМ за изградба на бензинска пумпна станица Е2.1 Бензински пумпи на КП 915/1 за
КО Табановце, Општина Куманово, за плански период од 2021 - 2026.
Планскиот опфат, предвиден за изградба на бензинска пумпна станица, зафаќа површина од 0,9763
ha и се наоѓа покрај автопатот А1 Скопје – Белград, од десната страна, во правец кон Белград, во
близина на граничниот премин Табановце, КО Табановце, општина Куманово.
Земјиштето е во приватна сопственост на Нарачателот.
Цели на планот
Планската документација има за цел урбанизација на земјиштето во планскиот опфат. За таа цел се
изготвува УПВНМ-то кое воедно ќе ја зголеми вредноста, не сaмо материјална, на земјиштето туку
истото ќе го организира, уреди и оплемени. Користењето на земјиштето ќе овозможи развој и на
блиската околина која е делумно изградена со објекти со несоодветна како планска така и техничка
документација.
Со Планот се утврдуваат класите на намена на земјиштето и планските решенија за
инфраструктурата.
Програмските барања за планирање на просторот и постојната состојба значително ги диктира
планските решенија за сообраќајниците, фекалните и атмосферските инфраструктурни водови, како
и електричната и комуникациската инфраструктура.
Урбанистичкиот план вон населено место за изградба на бензинска пумпна станица на КП 915/1, КО
Табановце, општина Куманово, е изработен во согласност со Законот за урбанистичко планирање
(„Сл. весник на РМ“ бр. 32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“
бр. 225/20).
За подрачјето, опфатено со оваа планска документација, не постои никаков претходен документ ниту
историјат во врска со урбанистичкото планирање.
Според Генералниот урбанистички план за Куманово, донесен со Одлука бр. 07-575/3 од
23.06.2004год, предметниот планскиот опфат за изградба на БПС објект со намена Е2.1 бензински
пумпи е надвор од опфат на ГУП за град Куманово, потврдено со допис бр.21-4310/2 од 09.07.2020
издадено од страна на Сектор за урбанизам, општина Куманово.
Од тие причини побарани се и добиени Услови за планирање на просторот за КП 915/1 за КО
Табановце со тех.бр.Y05721 изготвени од Агенција за планирање на просторот на Р. С. Македонија и
донесени со Решение УП1 – 15 605/2021 од 28.04.2021 год. од страна на Министерство за животна
средина и просторно планирање на Р. С. Македонија.

3.2

Опис на постојната состојба

Урбанистичкиот план се изработува на површина од 9.763,8 m 2 или 0,9763 ha.
Планскиот опфат на УПВНМ е ограничен со:
-

на запад граничи со КП 916/1, КП 917, КП 916/3 и КП 915/3 со класа ГНЗ,

-

на север граничи со КП 5188/1, со класа пат, а се наоѓаат и индивидуални објекти за
домување;
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-

на исток граничи со КП 914, со класа нива

-

на југ граничи оди по граница на КП 5714, со класа река, а се наоѓа и компанија за
транспорт и логистика, перална за возила и вулканизер.

Планскиот опфат граничи со својата западна страна со планска документација, ДУПД, за Граничен
премин Табановце за КО Табановце, општина Куманово, донесен со Решение бр.24-10603/11 од
09.06.2016 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Р. Македонија. Други плански
документации кои граничат со планскиот опфат не постојат.
Табела 1 Координатни точки на граници на плански опфат

Во рамки на планскиот опфат не постојат изградени објекти ниту имало било каква активност во
поглед на изградба на објекти. Земјиштето претходно било користено како земјоделско земјиште. Во
границите на опфатот не постои изградена комунална инфраструктура
Сообраќајна инфраструктура: Во граници на планскиот опфат не постои сообраќајна
инфраструктура. Од добиениот допис на Јавно претпријатие за државни патишта, ЈПДП, бр.10-9462/2
од 30.09.2021 год., добиени се податоци дека не постојат планови за проширување на постојниот
профил на магистралниот пат (автопат) – А1 (М-1) и треба да се запази заштитниот појас, 40 метри,
на автопатот во кој не се дозволени градби.
Водоснабдување и одведување на отпадни води: Согласно податоците добиени од Јавните
претпријатие Водовод Куманово, со допис бр. 10-1759/2 од 23.09.20211, на локалниот пат кој граничи
со овој плански постои не постои изведена водоводна и канализациона мрежа.
Електроенергетска инфраструктура: Според потврдата од ЕВН-КЕЦ Куманово, (допис бр. 1055/5-266 од 08.10.2021 год), за подземни и надземни инсталации на дистрибутивната мрежа дадени
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со податоци за постојните нисконапонски кабелски вод, нисконапонски надземен вод и мерен ормар.
Источно од планскиот опфат постои далновод на растојание од 650-700 метри.
Телефонска инфраструктура: Според потврдата за подземни и надземни инсталации на
телефонската мрежа со допис бр. 38257 од 24.09.2021 од АД „Македонски Телеком“, Куманово, на
предметниот опфат не постојат подземни ТК инсталации.
Гасоводна инфраструктура: На предметниот опфат, не постои изведена гасоводна мрежа.
Според податоците добиени од „НЕР“ АД Скопје бр.03-2918/2 од 23.09.2021 год., како и од Јавно
претпријатие Куманово - Гас, Куманово, со допис бр. 03-4/187 од 22.09.2021 год, на предметниот
плански опфат, не постои планирана ниту реализирана - изведена гасоводна мрежа.

Слика 2 Документациона основа
Табела 2 Нумерички показатели од документациона основа

Локацијата на планскиот опфат е прикажана на следната слика и топографска карта.
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Слика 3 Локација на плански опфат на сателитска снимка

18

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина

Слика 4 Локација на планскиот опфат на топографска карта
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3.2.1 Планирана состојба
Урбанистичкиот план се изработува за КП 915/1 за КО Табановце, Општина Куманово. Согласно
член 22 од Законот за урбанистичко планирањето на просторот се врши за период од пет години,
согласно тоа периодот на УПВНМ-то е од 2021 до 2026 година.
Земјиштето на планскиот опфат ја зафаќа катастарската парцела на КП 915/1 за КО Табановце,
заведен во Имотен Лист бр.17801 со површина 9.764,0 m2. Истото е лоцирано покрај автопатот
А1 Скопје – Белград, од десната страна во правец на Белград, во близина на граничниот премин
Табановце.
Границата на планскиот опфат оди од западната граница и се движи по границата на опфатот
со донесеното ДУП за граничниот премин Табановце, во должина од 70,98 m од пресекот на
линиите на КП 915/1 и 5174, класа река и понатаму продолжува по граница со КП 916/1 во
должина од 64,55 m до пресекот со линија на КП 5188/1 односно крак на локалниот пат.
Границата со КП 5188, класа јавен пат е во должина од 74,86 m. Понатаму границата на исток во
должина од 134,85, оди со КП 914 и тоа се до пресекот на границата на КП 914 со КП 5174, класа
река која линија ја затвора границата на планскиот опфат во појдовната точка, пресек со
планскиот опфат на донесеното ДУПД за граничен премин Табановце и тоа во должина од 83,74
m или вкупен периметар на планскиот опфат изнесува 428,99 m.
Регулационата линија почнува од пресекот на источната граница на КП 915/1 со КП 5714, класа
река и се движи по границата на опфатот до граница на опфат на донесеното ДУПД за
граничниот премин Табановце, од пресекот на линиите на западната граница на КП 915/1 и 5174,
класа река и понатаму продолжува по граница со КП 916/1 до пресекот со линија на КП 5188/1
односно крак на локалниот пат каде се движи по цела должина помеѓу планскиот опфат на КП
915/1 и кракот на локалниот пат на КП 5188/1 каде завршува, со вкупна должина на
Регулационата линија од 294,13 m. Оската на планираната со ДУПД пристапна улица, локален
пат, означен како Крак 6 се наоѓа во опфатот на донесената планска документација за
граничниот премин со што е оневозможено дефинирање на границата на планскиот опфат за
предметното УПВНМ да се движи по линија на оската на планираната пристапна улица.
На предметниот плански опфат се предвидуваат следните основни класи на намена:
Табела 3 Класи на намена на земјиштето

• Максимална површина за градба (под објекти) во рамките на планскиот опфат:
за намена Е2.1 – Бензински пумпи Е2 - 600,00 m2, настрешница 730,0 m2
за намена Е1.8 – Трафостаница, Е1 - 4,00 m2

Вкупно - 604,00 m2

• Развиена површина за градба во рамки на планскиот опфат:
За намена Е2.1 – Бензински пумпи Е2 -1.500,00 m2, настрешница 730,0 m2
за намена Е1.8 - Трафостаница, Е1 - 4,00 m2

Вкупно - 1.504,00 m2
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Според Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на Р.М“ бр.225/20) за намената
Е2.1 со дозволени следните компатибилни класи на намена.
Со планот се определува наменска употреба на земјиште:
• група класа на намена Е - инфраструктури
Со планскиот концепт на предметниот простор се предвидува класа на намени:
• Е 2.1 – бензински пумпи
За компатибилни класи на намена се дефинираат
Б1 - мали комерцијални и деловни намени
• Б1.3 – продавници за храна, минимаркети и други продавници
• Б1.5 – ресторани, кантини, кафеани
Процентот на учество на компатибилните намени се утврдува на законски оптималниот процент
дефиниран во подзаконските акти и е лимитиран на 40% во однос на основната намена.
Во планскиот опфат се предвидува да се изгради еден објект со пункт за наплата, маркет и
ресторан и настрешница за точење на горива.
Сообраќајно решение: Во планскиот опфат сообраќајното решение е дефинирано со
превземениот и предвиден сообраќај од важечкиот ДУПД за Граничен премин Табановце за
планскиот опфат. Предвидените сообраќајници се во согласност со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање. Основниот сообраќаен систем во целиот плански опфат
го сочинуваат
Локален пат, пристапна улица: профил 1 – 1
ул. Крак 6
Коловоз

2 * 2,75м = 5,50 m

Тротоар

2 * 1,00м = 2,00 m

Вкупно =

7,50 m

Во планскиот опфат кој е предмет на изработка на овој УПВНМ, внесени се траси на
сообраќајниците онака како сто се во важечкиот ДУПД за Граничен премин Табановце, а нивниот
профил е усогласен со важечкиот Правилник за урбанистичко планирање.
Проблемот на стационарниот сообраќај ќе се решава во рамките на сопствена парцела со
почитување на потребен број на паркинг места.
Електроинсталација: Во граници на предметниот плански опфат не постојат легално изградени
ниту било какви други објекти, со извршени приклучувања на постојната електрична мрежа. За
потребите на објектот е предвидена нова ТС како и приклучок на електромрежа, далновод од
источно од планскиот опфат постои далновод на растојание од 650-700 метри.
Телекомуникациска инфраструктура: Според техничките нормативи за одредување на
вкупниот број на телефонски приклучоци - на секој субјект му припаѓа еден телефонски
приклучок. За овој плански опфат предвидено е приклучување на постоечката мрежа.
Водоводна мрежа: Објектите ќе се приклучат и снабдуваат со санитарна, технолошка и
противпожарна вода преку сопствена водоводна мрежа, бунар.
Предвидено е водоводната мрежа да биде од затворен прстенаст тип, со соодветни приклучоци
на примарна мрежа. Местоположбата на бунарот и водовите од водоводната мрежа се
предвидува да биде под тротоарите и зелените површини. Димензиите на профилите на
водоводните цевки се добиваат со хидраулична пресметка, со познати потрошувачи на вода, а
се движат во граници од ø110-ø150.
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Во согласност со хидротехничка пресметка за водоснабдување:
-

средна дневна потрошувачка на вода 2500 l/ден;
максимална дневна потрошувачка на вода 3250 l/ден;
максимална часовна потрошувачка на вода 203 l/h;
максимална потрошувачка на вода во секунда 0,059 l/s.
потребно количество на вода за гасење на пожар 1.22 l / s
Вкупно количество на вода кое оди во водоснабдителниот систем 1,28 l/s

Фекална канализација
Местоположбата на канализационите водови е предвидена да биде под сообраќајниците, со
длабина која ќе овозможи нормално опслужување на корисниците. Димензиите на
канализационите цевки, со точни отпадни количини на отпадни води ќе се дефинираат на ниво
на Проект, а ќе бидат во граници до ø200. Исто така треба да се извршат пресметки за да се
прецизираат наклоните на канализационите цевки. Канализационите цевки ќе бидат од
сепарационен тип, отпадните води ќе се водат до пречистителна станица и понатаму ќе се
испуштаат пречистени во каналот на непостојаниот површински водотек.
Вкупна отпадна фекална вода изнесува 2,15 l/s
Атмосферска канализација
Местоположбата на атмосферската канализација е предвидена да биде под сообраќајниците.
Количината на отпадните атмосферски води е одредена со емпирски формули, во зависност од
сливната површина, интензитетот на дождовите и отечниот коефициент. Отпадните
атмосферски води од планскиот опфат од кровните површини на објектите, од површините на
улиците, од зелените површини ќе бидат прифатени и евакуирани во во атмосферска
канализација и понатаму ќе се испуштаат пречистени во каналот на непостојаниот површински
водотек.атмосферска канализација.
Количини на отпадни атмосферски води изнесува 28 l/s.
Со планскиот опфат се оформуваат две градежни парцели. Нумерички податоци за секоја
градежна парцела се прикажани во продолжение.
Парцела бр. 1.01
Површина на парцела – 9.755,03 m2
Површина за градба – 1.330,00 m2
Вкупна изградена површина – 2.230,00 m2
Процент на изграденост - 6%
Коефициент на искористеност - 0,22К
Намена - Е2.1 – Бензински пумпи
Компатибилна класа на намена - Б1- мали деловни и комерцијални намени
Максимално учество на единечна во однос на основна класа на намена - 30%
Максимално учество на збир на компатибилни класи на намена во однос на основната класа на
намена на планот е - 30%
Висина на венец - Н=11,50 m
Катна висина - П+2
Висина на кровна конструкција - мах 4,5 m
Тип на кров - кос, рамен, мансарден
Кота на нулта плоча - mах 1,2 m
Место на паркирање - во парцела
Влез во парцела - од ул. Крак 6, локален пат за село Табановце
Минимален процент на озеленетост 20%
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Парцела бр. 1.02
Површина на парцела - 8,75 m2
Површина за градба - 4,0 m2
Вкупна изградена површина - 4,0 m2
Процент на изграденост - 44%
Коефициент на искористеност - 0,67К
Намена – Е1.8 – ТС Трафостаница
Висина на венец - Н=7,50 m
Катна висина - Приземје
Висина на кровна конструкција - мах 1,5 m
Тип на кров - кос, рамен мансарден
Кота на нулта плоча – макс. 1,2 m
Место на паркирање – се предвидува користење на паркинг места во бензинска пумпа
Влез во парцела - од ул. Крак 6, локален пат за село Табановце
Минимален процент на озеленетост, не се утврдува за енергетски градби
Се предвидува граница на градење, за поставување на резервоари за гориво, под контрола на
теренот на растојание од 1,5 m од граница на градежна парцела.
Потребен број на паркинг места: согласно член 134 од Правилник за урбанистичко планирање,
(„Сл. Весник на Р.М.“ бр. 225/20) кој е основен услов за изградба, е дефиниран за 30пм за лесни
возила, 9пм за автобуси и 10пм за тешки товарни возила, и 1 за мобилна, монтажна перална за
камиони.
Табела 4 Нумерички показатели

Табела 5 Урбанистички параметри
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Слика 5 Инфраструктурен план
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Предмет и главни цели на Планот

3.3

Целта на изработка на УПВНМ за изградба на бензинска пумпна станица, Е2.1 бензинска пумпа на
КП 915/1 за КО Табановце, Куманово е урбанизација на неизградено земјиште со површина од
приближно 0,9763 ha.
Со планската документација се определуваат градежни парцели со класи на намени на земјиштето:
Група на класи на намена „Е“- инфраструктура, поточно Е2.1 – Бензински пумпи и Е1.8 –
Трафостаница.
Од аспект на организацијата на просторот, посебни цели на општеството и корисниците на просторот,
односно пошироките цели на Планот се:

3.4



постигнување позитивни ефекти врз непосредното опкружување од аспект на повисока
организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот;



безбедност во сообраќајот, заштита на животната средина и човековото здравје;



намена на површини со класи на намена;



усогласување на планските поставки со основните насоки и смерници, дефинирани со
Просторниот План на РМ и останатите плански и стратешки документи.

Корелација на целите на планскиот документ со други релевантни планови,
програми/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.
Еден од најголемите предизвици на политиката на животната средина е остварувањето на оптимален
баланс меѓу економската, социјалната и еколошката димензија на развојот, со што се обезбедува
реално оправдан и одржлив развој.
Дел од целите на заштитата на животната средина, дефинирани на национално и меѓународно ниво,
ќе бидат инкорпорирани при подготовка на планскиот документ, како и во периодот на
имплементација.
Просторот во рамките на планскиот опфат досега не е урбанизиран, ниту се води постапка за
урбанизација. Насоките за планирање на просторот произлегуваат од Просторниот План врз чија
основа Агенцијата за планирање на просторот изработила Услови за планирање на просторот со
технички број Y05721 од април 2021 год., во согласност со кои е издадено Решение за Услови за
планирање на просторот од Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. УП115-605-2021 од 28.04.2021 година.
Условите за планирање претставуваат влезни параметри и насоки при планирањето на просторот и
поставување на планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето во
планскиот документ, обработени во Просторниот план на РМ и во согласност со истиот.
Во Условите за планирање на просторот, произлезени од Просторниот План на РМ акцент се става
на бонитетот на земјоделското земјиште, на економските основи за просторен развој, на
водостопанска инфраструктура, енергетска и комуникациска инфраструктура, сообраќај и врски, на
заштитата на животната средина, заштита на природното и културното наследство, како и на
заштитата и спасувањето од елементарни непогоди, несреќи и хаварии.
Планскиот опфат граничи со својата западна страна со планска документација, ДУПД, за Граничен
премин Табановце за КО Табановце, општина Куманово, донесен со Решение бр. 24-10603/11 од
09.06.2016 година од страна на Министерство за транспорт и врски на Р. Македонија. Други плански
документации кои граничат со планскиот опфат не постојат.
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Во табелите прикажани во продолжение, од овој документ е даден краток преглед на целите на други
релевантни локални, регионални и национални плански документи и обврските кои произлегуваат за
Република Македонија од некои меѓународни договори, во корелација со целите и активностите кои
ги предвидува Планот.
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Како целите и барањата на плановите/програмите и

-Остварување стабилен, ефикасен и динамичен стопански развој, со

Насоките за урбанизација на планскиот опфат произлегуваат

стратегиите се инкорпорирани во УПВНМ или ќе бидат
постигнати при имплементација

квалитативни структурни промени на вкупното стопанство и воспоставување
на поусогласени односи во репродукцијата;

Клучни Цели

во руралната средина, економски развој и креирање на нови
работни места
што е во корелација со целите на
Национална стратегија за одржлив развој за подобрување
социјалниот, економскиот и квалитетот на животната

Целите на Планот се во насока на обезбедување на приходи

Согласно Условите за планирање на просторот кои произлегуваат од ПП на
РМ произлегуваат заклучни согледувања, кои претходно детално се
опишани.

-Менување на односот кон природната средина со системска, материјална,
образовна и друга поддршка на нејзиното зачувување, заштита и
унапредување.

-Остварување на рационално користење, организирање и уредување на
просторот во согласност со потребите од рационално разместување на
производните сили;

-Остварување на порамномерен регионален развој, со побрз развој на
стопански недоволно развиените краишта;

-Постојано подобрување на материјалните, културните, општествените и
другите услови за живот и работата на граѓаните, задоволување на
потребите и јакнење на материјалната и социјалната сигурност на
населението, како основна и трајна определба на општеството;

-Зголемување на вработеноста, пред сé, врз економски критериуми и со
поголемо потпирање на развојот врз знаењата и умешноста на работната
сила;

-Поуспешно и поинтензивно вклучување на стопанството во меѓународните
економски односи и во меѓународната поделба на трудот;

-Зголемување на ефикасноста и рационалноста на стопанисување и врз таа
основа зголемување на производството и на извозот преку економски
критериуми и со воспоставување процес на ревитализација и
преструктуирање;

од Просторниот План на РМ чии смерници се земени
предвид при изработката на Условите за планирање на
просторот за УПВНМ за изградба на бензинска пумпна
станица, Е2.1 бензинска пумпа на КП 915/1 за КО Табановце,
Куманово и претставуваат влезни параметри и насоки при
планирањето на просторот и поставување на планските
концепции и решенија по сите области релевантни за
планирањето во планскиот документ. Врз основа на овие
смерници се предвидени и соодветни решенија за заштита
на животната средина.

Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите на
национално ниво

Табела 6 Корелација на целите на планскиот документ со други релевантни национални планови, програми/плански документи
Национални планови, програми и
стратегии

Просторен План на Република
Македонија
(2004-2020)

Национална стратегија за одржлив
развој (2009-2030)

РМ 1: Добра владеење и подобро креирање на политики
Клучна Цел: Да се постави пристап за добро владеење и подобро креирање
на политики врз база на подобра регулатива и врз принципот дека
одржливиот развој мора да биде интегриран во креирањето на политики на
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Стратегија за регионален развој на
Република Македонија (2009-2019)

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина

Како целите и барањата на плановите/програмите и

средина во човековите населби, како и животната и
работната средина на сите луѓе.

стратегиите се инкорпорирани во УПВНМ или ќе бидат
постигнати при имплементација

сите нивоа. Ова наметнува сите нивоа на власт да се подржуваат и да
соработуваат меѓусебно, зимајќи ги предвид различната институционална
поставеност, култури, и специфични околности во различните региони на
Република Македонија.
РМ 2: Разновидност на приходите во рурални региони и предизвици на
одржливиот развој
Клучна Цел: Активно да се поттикнува одржлив развој со цел да се промени
структурата на приходите во руралните региони на Република Македонија
(РМ), генерирање на регионални услуги со додадена вредност, поттикнување
регионален и урбан одржлив развој во просторно планирање, и осигурување
дека внатрешните и надворешните политики на владата на РМ се
конзистентни со глобалниот одржлив развој и неговите меѓународни
задолженија.
РМ 3. Економски просперитет и креирање нови работни места
Клучна Цел: Да се придонесе кон зголемена конкурентност, економски развој
и зголемување на работни места со извршување потребни структурни
промени кои и овозможуваат на економијата на различни нивоа да се справи
со предизвиците од глобализацијата со креирање на поле во кое што и
динамичното, иновативното и креативното претприемништво ќе може да
напредува и во исто време да обезбедува социјална праведност и здрава
животна средина.
РМ 4. Одржливи човечки населби
Клучни Цели: Да се подобри социјалниот, економскиот и квалитетот на
животната средина во човековите населби, како и животната и работната
средина на сите луѓе.
РМ 5. Меѓусекторски политики што го поткрепуваат општеството на знаење
Клучни Цели: Да се поттикне развој за општеството засновано на знаење во
Република Македонија што ќе им ги обезбеди на граѓаните клучните
предиспозиции и функционална писменост која одредува глобална
конкурентност, и истовремено ќе го развие граѓанскиот став во правец на
одржлив развој.

Целите на Планот се во корелација со целите на
Стратегијата за регионален развој, како резултат на
поттикнување на економскиот раст, развивање на современа

Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите на
национално ниво

Главните стратешки цели на Стратегијата се:
-Конкурентни плански региони што се одликуваат со динамичен и одржлив
развој;
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стратегии

(2018-2030)

Националната транспортна стратегија

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина

Како целите и барањата на плановите/програмите и

инфраструктура, порамномерна дисперзија на инвестиции и
вработувања и т.н.

стратегиите се инкорпорирани во УПВНМ или ќе бидат
постигнати при имплементација

-Поголема демографска, економска, социјална и просторна кохезија помеѓу
и во рамките на планските региони во Република Македонија.
За постигнување на овие цели дефинирани се приоритети:
Стратешка цел 1:
Приоритет 1.1. Поттикнување на економскиот раст во планските региони,
Приоритет 1.2. Развивање на современа и модерна инфраструктура во
планските региони,
Приоритет 1.4. Подигнување на нивото на човечкиот капитал во планските
региони,
Приоритет 1.5. Креирање на конкурентски предности на планските
региони,
Приоритет 1.6. Оптимално користење и валоризација на природните
ресурси и енергетските потенцијали во планските региони,
Приоритет 1.7. Заштита на животната средина во планските региони
Стратешка цел 2:
Приоритет 2.1. Демографска ревитализација и порамномерна
дистрибуција на населението помеѓу и внатре во планските региони,
Приоритет 2.2. Градење на функционално-просторни структури за подобро
интегрирање на урбаните со руралните средини во планските региони,
Приоритет 2.3. Зголемување и порамномерна дисперзија на инвестициите
и вработеноста помеѓу и во рамките на регионите,
Приоритет 2.4. Подигнување на степенот на социјален развој во
планските региони,
Приоритет 2.5. Поддршка на подрачјата со специфични развојни потреби,
Приоритет 2.6. Развивање на преку гранична и меѓусебна соработка на
планските региони,
Приоритет 2.7. Подигнување на капацитетите за планирање и реализација
на развојот во планските региони.

Со УПВНМ се предвидуваат капацитети за подобрување на
транспортните услуги, со имплементирани мерки за заштита
на животната средина ќе допринесе за постигнување на
целите на Стратегијата.

Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите на
национално ниво

Цел на Националната транспортна стратегија е да се развие хармонизиран
транспортен сектор што е меѓународно компатибилен и интегриран во
системот на ТЕН-Т мрежите, што го стимулира економскиот и социјалниот
развој на земјата, ја зачувува животната средина и ги обезбедува потребите
на идните генерации.
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Националната стратегија за туризам на
Р.М (2016 - 2021 год)

Национална Стратегија за води (20112041)

Како целите и барањата на плановите/програмите и

со предвидените мерки за изградба на изградба на
сепаратна канализациона мрежа (атмосферска и фекална).
Санитарно-фекалните отпадни води ќе се третираат во
пречистителна станица за да се зачува квалитетот на водата
во реципиентот.

Целите на Планот се усогласени со целите на Стратегијата

Стратегијата за туризам, во однос на подобрување на
привлечноста на Македонија како туристичка дестинација.

Целите на планот не се во директна корелација со целите на

стратегиите се инкорпорирани во УПВНМ или ќе бидат
постигнати при имплементација

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина
Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите на
национално ниво
- Стратегијата го промовира економскиот раст преку градење, подобрување,
управување и одржување на интегрирана и меѓусебно поврзана
транспортна мрежа и ќе нуди ефикасни транспортни услуги;
- Ја подобрува безбедноста на пешаците, велосипедистите, возачите,
патниците и
- кадрите;
- Ги промовира социјалното вклучување и кохезијата, преку поврзување на
оддалечени и маргинализирани заедници, и ќе гарантира пристапност на
сите до транспортните мрежи и услуги; и
- Ја заштитува животната средина и ќе го подобрува здравјето преку
изградба на „зелен“ транспортен систем што ги намалува емисиите и ја
ограничува потрошувачката на
- ресурси и на енергија.
Дел од стратешките цели, дефинирани за поддржување на професионалниот
туристички развој на Македонија се:
1 Подигнување на свеста за Македонија како привлечна туристичка
дестинација
2 Подобрување на привлечноста на Македонија како туристичка дестинација
3 Подобрување на организациските структури во туризмот
Дел од главните цели, кои треба да се постигнат со интегрираното
управување со водите во Република Македонија, се:
-да се обезбедат потребни количини вода со соодветен квалитет за разни
комерцијални цели;
-да се постигне и да се зачува добар статус на водата на површинските и
подземните водни тела;
-заштита на водата и екосистемите зависни од вода и
-усогласување на мерките на управување со водите со корисниците на
просторот од другите сектори.
Целта на заштита на водата е зачувување на здравјето на луѓето и животната
средина, што вклучува остварување и зачувување на добра состојба на
водата, спречување на загадувањето на водата, спречувањето хидро-
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Национални планови, програми и
стратегии

Национална стратегија за биолошка
разновидност со акционен план, 2018 –
2023

Национална стратегија за заштита на
природата 2017-2027

Како целите и барањата на плановите/програмите и

Планскиот опфат не влегува во рамките на подрачје кое
располага со биолошка разновидност значајна за
зачувување, односно во подрачје богато со значајни делови
од биолошката разновидност и природата

стратегиите се инкорпорирани во УПВНМ или ќе бидат
постигнати при имплементација

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина
Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите на
национално ниво
морфолошките промени и рехабилитација на статусот на водата каде што е
нарушен. Целите на заштита на водите во РМ се состојат од:
-Заштита на површинските и подземните води како резерви на вода за пиење
(постојните и планираните резерви);
-Заштита на заштитените и други области од значење, во врска со водните
површини-области на посебна заштита на водите, области за зачувување на
здравјето на луѓето и на зачувување на вода и екосистемите зависни од вода
и зачувување на биолошката разновидност во рамките на интегрираното
управување со водите;
-Подобрување на еколошките функции на водите каде што квалитетот на
водата е влошен и таму каде што потребниот квалитет на водата не е
постигнат, интегрирано управување со водите и постепена имплементација
на сеопфатните мерки за заштита и систематско следење на ефектите од
спроведените мерки во речниот слив;
-Намалување на количеството на опасни супстанции на изворот на
загадување со имплементација на мерките за заштита на водата и
-Придонес кон одржливо управување со водите со рационално и одржливо
користење на водните ресурси.
-Надминување на основните причини за загуба на биолошката разновидност
преку нејзино интегрирање во целото општество;
-Намалување на директните и индиректните притисоци врз биолошката
разновидност;

Дел од стратешките цели во Националната стратегија за заштита на
природата, се:
Да се заштитат, зачуваат и мониторираат компонентите на геодиверзитетот,
геонаследството, биолошката и пределската разновидност.
Да се подигне нивото на информираност, едукација и промоција за
вредностите и значењето на геодиверзитетот и геонаследството и другите
компоненти на природата (биолошката и пределската разновидност);
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Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите на
национално ниво

Се предвидува генерираните емисии во планскиот опфат да

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина
Национални планови, програми и
стратегии

Главната цел на Третиот Национален План на Република Македонија кон

законодавството

во

доменот

на

Како целите и барањата на плановите/програмите и

Трет Национален План на Република

бидат контролирани и ќе се преземат мерки за нивно
намалување.

и

неопходни мерки за соодветно управување со отпадот.

Во рамките на планскиот опфат ќе бидат преземени сите

услужните објекти ќе ги преземат сите неопходни мерки за
заштита на медиумите и областите од животната средина,
во согласност со условите пропишани во Елаборатот за
заштита на животната средина.

Во рамките на планскиот опфат бензинската станица и

Во рамките на планскиот опфат ќе се преземат сите
неопходни мерки за заштита на квалитетот на воздухот и
контрола на емитерите и емисиите во согласност со
условите пропишани во Елаборатот за заштита на животната
средина, кој треба да се подготви за идните објекти кои ќе
бидат изградени во рамките на планскиот опфат.

стратегиите се инкорпорирани во УПВНМ или ќе бидат
постигнати при имплементација

Македонија кон Рамковната конвенција
на ОН за климатски промени (2014)

Рамковната конвенција на ОН за климатски промени (2014) е да се зајакне
базата на информации, аналитичкиот и институционалниот капацитет на
клучните национални институции за интегрирање на приоритетите за
климатските промени во националните стратегии за развој и релевантните
секторски програми со обезбедување на финансиска и техничка поддршка.

-Поставува мерки за подобрување на квалитетот на воздухот на целата
територија на земјата. Планот е водечки документ за сите идентификувани
релевантни институции, одговорни за спроведување на мерки насочени кон
подобрување на квалитетот на воздухот на локално и глобално ниво.
-Предвидува мерки за мониторинг и оцена на квалитетот на воздухот, мерки
за намалување на емисиите во воздухот од областа на енергетиката,
индустрискиот сектор, транспортниот сектор, земјоделскиот сектор и мерки
за заштита на здравјето на луѓето, мерки кои произлегуваат од барањата на
меѓународни стандарди и мерки за заштита во случај на природни
катастрофи.

Целите на Планот значат вклучување на Република Македонија во
глобалните напори за ублажување на климатските промени и спроведување
на обврските преземени од членството во Рамковната конвенција на
Обединетите нации за климатски промени и Протоколот од Кјото кон оваа
конвенција.
Национален план за заштита на
амбиентален воздух во Република
Македонија (2013-2018)

Главната цел на Национална стратегија за животна средина и климатски
промени (нацрт) од аспект на одржлив развој е насочена кон подобрување на

-Усогласување на политиката
управувањето со отпадот;

Дел од целите на Националната стратегија за управување со отпадот се:

целокупниот квалитет на живот и избегнување на трајни штети врз животната
средина. Од аспект на заштита на животната средина, целта е да се зачува
и подобри квалитетот на водата, воздухот и почвата во Република
Македонија, да се зачува постојната биолошка разновидност и природните
ресурси. Од аспект на климатските промени целта на Стратегијата е да се
намалат нивните негативни влијанија.

Национална стратегија за животна
средина и климатски промени, 2014-2020

Национална стратегија за управување со
отпад (2008-2020)
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Национални планови, програми и
стратегии

Како целите и барањата на плановите/програмите и

целите на Стратегијата и Програмата, бидејќи земјоделско
земјиште ќе биде пренаменето во градежно земјиште.

-Изградбата на бензинската пумпа не е во корелација со

Начинот на управување со генерираните фракции детално
ќе биде разработен на ниво на проектна документација.

стратегиите се инкорпорирани во УПВНМ или ќе бидат
постигнати при имплементација

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина
Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите на
национално ниво
-Зајакнување на човечките ресурси и капацитети во јавниот и приватниот
сектор;
-Подигнување на свеста на јавноста и свеста на сите инволвирани субјекти;
-Воспоставување на технички современ систем за управување со отпад;
Управувањето со отпадот, заради поголема ефикасност на ресурсите има за
цел:

Воспоставување на систем за управување со отпад од електрична и

Акционален план за управување со
отпад на Република Македонија 20202030
o
o
o
o
o

План за управување со отпад од

Да се управува со отпадот како со ресурс,
Отпадот кој се создава по глава на жител да се намалува,
Да се изнајдат економски опции за повторна употреба и
рециклирање,
Поголемо рециклирање на материјалите согласно
висококвалитетни стандарди,
Преработката за добивање енергија да биде лимитирана на
материјали кои не може да се рециклираат,
Депонирањето да биде сведено на минимум, и
Да нема повеќе незаконски пратки на отпад.

електрична и електронска опрема во РМ
со физибилити студија (2013-2020)

електронска опрема во Република Македонија се очекува да се воспостави
до крај на 2016 година и да се постигнат целите на ОЕЕО Директивите во
врска со количините на поодделно собирање на отпадната опрема и
количините на повторно користење, преработка и рециклирање на отпадната
опрема.

o
o

Националната стратегија за
земјоделство и рурален развој (20212027)

земјоделството преку зголемување на конкурентноста на секторот со
подобрување на ефективноста на клучните фактори на производството

Стратегијата ги дефинира стратешките правци на подобрување на



Стратешки цели:

подобрување на конкурентноста на земјоделско-прехрамбениот
сектор, економската одржливост и приходот на земјоделските
стопанства,

примена на еколошки практики во производството кои водат кон
намалување на влијанието на климатските промени и
прилагодување кон истите и
обезбедување на одржлив развој на руралните средини.

Национална Програма за земјоделство и
рурален развој (2007-2013)
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Како целите и барањата на плановите/програмите и

Стратегија за мониторинг на животната
средина (2004)

-Подигнување на јавната свест за животната средина и подобрување на
комуникацијата во животната средина

-Мониторирање и известување за состојбата на сите медиуми на животната
средина.

-Ќе се обезбедат податоци од мониторингот на животната
средина, нивно средување и обезбедување достапност за
јавноста.

-Обезбедена е информираност и вклученост на јавноста при
подготовка на планскиот документ.

-Со Стратегиската оцена на животната средина за УПВНМ се
предвидува мониторинг на медиумите на
животната
средина.

стратегиите се инкорпорирани во УПВНМ или ќе бидат
постигнати при имплементација

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина
Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите на
национално ниво

Стратегија за подигнување на јавната
свест во животната средина

-Да обезбедува структури на податоци каде можат да се сместат податоци од
повеќе регулаторни програми-сектори, како што е контролата на
загадувањето на воздухот, контролата на загадувањето на водата,
контролата на загадувањето на почвата, контролата на бучавата и
управувањето со опасен отпад и може да обезбеди интегриран (меѓу
секторски) пристап до податоци. Стратегијата за податоци за животната
средина се осврнува и на човечкиот фактор, односно на тоа како да се
избегнат несогласувања меѓу вклучените страни и да се изгради соработка,
а во исто време да ги мотивира корисниците на податоците.

Национални планови, програми и
стратегии

Стратегија за управување со податоци за
животната средина (2005)

-Приближување на домашното законодавство кон законодавството на ЕУ.

Планираните активности ќе се изведуваат во согласност со
домашната (која е апроксимирана со онаа на ЕУ) и
меѓународната легислатива.

(земјиштето, работата и капиталот, хоризонтална и вертикална интеграција,
како и подобрување на политиките за поддршка на земјоделството и
модернизирање на индустријата за преработка. Зголемувањето на
големината на одржливи (пазарно ориентирани) семејни фарми,
зголемување на работната продуктивност преку усвојување на подобрени
техники за производство на култури и одгледување на добиток, подобрување
на можностите за финансирање и употреба на нови технологии и др. се теми
на кои мора интегрирано да се работи.

Национална стратегија за апроксимација
на животната средина (2006)

Учество на јавноста ќе се обезбеди во процесот на
спроведување на постапката за стратегиска оцена на
животната средина за урбанистичкиот план, односно преку
одржување на јавна расправа.

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

Владината политика за оваа стратегија е да спроведе детална анализа на
статусот на имплементација на оваа Конвенција, да даде насоки и препораки
за надминување на проблемите што се јавуваат во имплементацијата на
Конвенцијата и да препорача акционен план за спроведување на
предложените мерки и за следење на дадените насоки.
Планови и стратегии на регионално и локално ниво
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Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите на
национално ниво

Како целите и барањата на плановите/програмите и

Со планот се предвидува локација за поставување на садови

економски развој на руралното подрачје, што ќе придонесе
за подобрување на условите за живот.

Со имплементација на планските содржини ќе се овозможи

стратегиите се инкорпорирани во УПВНМ или ќе бидат
постигнати при имплементација

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина
Национални планови, програми и
стратегии

Стратешка цел 1 – остварување на одржлив економски развој преку поголеми
инвестиции, подобро деловно окружување и јакнење на конкурентноста;

Цел A: Минимизирање на негативните влијанија врз животната средина и

за собирање на создадениот отпад и минимизирање на
негативните влијанија предизвикани од генерирањето и
управување на отпадот.

Дел од целите на ЛЕАП за Куманово се однесуваат на:

планска изградба на предвидените плански содржини и
идната намена на просторот, која ќе се темели на
принципите на одржливост што е во корелација со целите на
ЛЕАП за општина Куманово. Истите ќе обезбедат и
подобрување на условите за живот и работа.

Со имплементација на Урбанистичкиот план ќе се овозможи

Цел В: Усогласеност со правните барања, цели, принципи и политики
утврдени во Европската и Националната правна и регулаторна рамка.

Цел Б: Минимизирање на негативните социјални и економски влијанија и
зголемување на социјалните и економските можности.

здравјето на луѓето предизвикани од генерирањето и управувањето со
отпадот и намалување на целокупните влијанија од употреба на ресурси.

Стратешка цел 3 – подобрување на условите за живот преку на
унапредување на инфраструктурата, просторното планирање и животната
средина;

Стратешка цел 2 - развој на човечкиот капитал во регионот преку
унапредување на квалитетот и опфатот на образованието, згрижување на
децата ,квалитетот на здравствените услуги и социјални услуги,заштита и
претприемништво;

Програма за развој на севeрoисточен
плански регион 2021-2026

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

Локален еколошки акционен план за
општина Куманово (2022-2028)

- Намалување на загадувањето на воздухот од ослободување на
неразградливи органски загадувачи и подигнување на јавната свест за
негативните последици од палењето отпад и користење несоодветни
горива за затоплување;
- Намалување на загадувањето на воздухот предизвикано од мобилни
извори;
- Контрола на емисии во воздух и заштита на квалитетот на амбиентниот
воздух;
- Воспоставување на здравствено-еколошки информационен систем кој
навремено ќе сигнализира влијание на загадувањето врз здравјето на
луѓето;
- Комплетирање на канализацискиот систем во сите населени места во
општината;
- Намалување на загадувањето на почвите и подземните води и решавање
на предизвиците за одведување на отпадните води;
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Национални планови, програми и
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Стратегија за локален економски развој
на општина Куманово, 2019 - 2024

-

-

-

Како целите и барањата на плановите/програмите и

стратегиите се инкорпорирани во УПВНМ или ќе бидат
постигнати при имплементација

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина
Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите на
национално ниво

Планскиот документ е во корелација со Стратегиски и

-

Дел од стратешките цели на локалната стратегија се однесуваат на:

Целосна покриеност со атмосферска канализација во општина Куманово;
Регулирање на коритата во атарите на населените места во општина
Куманово;
Унапредување на урбаниот развој заснован на транспарентна
урбанистичка документација. Заштита на земјиштето од ерозија со
преземање на системски мерки и решенија;
Доследно спроведување на ДУП со % на вклученост на паркинг простори
согласно потребите на граѓаните и одржливо управување со зелени
површини, ослободени сообраќајни, пешачки патеки и зелени површини од
паркирани возила;
Воспоставување на систем за сепарирање, реупотреба и рециклирање на
отпадот на местото на создавање согласно интегрираниот начин на
управување со отпад;
Одржување на бучавата во рамки на дозволените вредности согласно
национално законодавство, за заштита на човековото здравје.
Воспоставување на база на податоци за стационарните извори на бучава
на територијата на општината и проширување на бројот на локации на кои
се следи бучавата во животната средина. Зајакнати капацитети на
инспекциските служби за надзор на работата на сите субјекти кои вршат
емисија на бучава во животната средина;

Активирање и заживување на слободна индустриска зона “Речица” и
“Новине” до 2024 год.

акционен план за Локален одржлив развој на општина
Куманово, бидејќи истиот ќе овозможи планска урбанизација
на просторот, ќе овозможи вработување на локално
население. Исто така, со планот се предвидуваат мерки за
заштита на животната средина.
Изготвен оперативен план на Општина Куманово со конкретни политики и
програми за субвенционирање на start up иновативни бизниси, социјална
инклузија и социјално претприемништво до 2021 год.
: Да се зголеми бројот на туристи во Куманово и регионот за 30% повеќе до
2024 за разлика од декември 2018 год;
Подобрување на комуналната и патната инфраструктура во руралниот дел
на општина Куманово;
Развој на туризам во руралниот дел од општина Куманово;
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Стратегија за развој на туризмот во
општина Куманово, со акционен план
(2020 - 2024)

Како целите и барањата на плановите/програмите и

Планските содржини се во корелација со развој на туризмот.

стратегиите се инкорпорирани во УПВНМ или ќе бидат
постигнати при имплементација

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина
Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите на
национално ниво
Комплетирање на урбанистичка документација како услов за користење на
развојните ЕУ ИПАРД фондови во дел од руралните населби од општина
Куманово;
Заштита на животната средина и природата како услов за развој на рурален
туризам во општина Куманово;
Создавање на услови за подобрување на квалитетот на живеење и
создавање на услови за рекреативно спортување во дел од руралните
населби од општина Куманово.
Дел од стратешките цели се однесуваат на:Унапредување на квалитетот и
бројноста на сместувачките капацитети и туристичките производи
зголемување на бројот на туристи и ноќевања, туристичката потрошувачка,
отвореноста за инвестиции и подобрување на бизнис климата;
Подигнување на конкурентната способност на туризмот во Куманово низ
соработка на меѓу-општинско и национално ниво и активен однос во настапот
на туристичкиот пазар и унапредување на промотивните активности.
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4
4.1

РЕЛЕВАНТНИ АСПЕКТИ НА МОМЕНТАЛНАТА СОСТОЈБА НА ЖИВОТНАТА
СРЕДИНА
Географска положба и население

Лоцирана во североисточниот дел на Република Северна Македонија, на надморска височина од
340 m, Општина Куманово се наоѓа на самата раскрсница на двата најзначајни коридори во земјата
(Коридор 8 – Коридор 10). По број на население, Куманово е најголема општина во Македонија.
Општина Куманово припаѓа во Североисточниот Плански регион и се граничи со општините Липково,
Арачиново, Петровец, Илинден, Свети Николе, Кратово, Ранковце, Старо Нагоричане и на север со
Република Србија.
Општина Куманово го зафаќа подрачјето на ниската вододелница помеѓу долините на р. Вардар и
р. Морава и дел од рамничарскиот простор на Кумановско Поле сместен и ограден од запад со
Скопска Црна Гора територијалната припадност на соседните општини, од север североисток со
планините Руен, Козјак кои територијално припаѓаат во соседните општини Старо Нагоричане и
Клечовце на југоисток е ридчестиот простор кој продолжува кон Општина Орашец. На југ преку
Романовечкиот превој Скопската котлина се поврзува со Кумановско Поле, а на север преку
Прешевскиот превој Кумановското Поле е отворено кон Моравската долина.
На север Општината се граничи со Србија, од исток со општините Старо Нагоричане, Ранковце и
Кратово, додека на југ и југозапад Општината Куманово се граничи со општините Петровец,
Илинден, Арачиново и Свети Николе, на запад е територијата на Општина Липково. Општина
Куманово претставува една од поголемите општини по површина и број на жители. Зафаќа
површина од 297,3 km 2 според новата територијална поделба или 4,9% од вкупната територија на
Република Северна Македонија.
На следната слика се прикажани границите на Општина Куманово, со населените места кои
влегуваат во неа.
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Слика 6 Граници на Општина Куманово
Извор: ЛЕАП на општина Куманово (2022-2028)

Во следните табели се прикажани податоците од пописот на населението во општина Куманово за
2021 година.
Табела 7 Вкупно резидентно население, домаќинства и станови во општина Куманово - Попис 2021
Општина
Куманово

Вкупно резидентно население
98 104

Домаќинства
30 450

Станови
38 147

Табела 8 Вкупно резидентно население по пол, во општина Куманово - Попис 2021
Општина

Пол

Вкупно

Куманово

Мажи

48 805

Жени

49 299
98 104

Табела 9 Вкупно попишани, вкупно резидентно население и вкупно нерезидентно население, според
етничката припадност и пол, во општина Куманово (Попис 2021 година)

Општина

Куманово

Вкупно попишани
Вкупно
112
756

Мажи
56
789

Жени
55
967

Вкупно резидентно
население
Вкупно
98
104

Мажи
48
805

Жени
49
299

Вкупно нерезидентно
население
Вкупно
14 652

Мажи
7
984

Жени
6
668
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Македонци

57 047

Албанци

36 984

Турци
Роми
Власи
Срби
Бошњаци
Други
неспомнати
Не се изјасниле
Непознато

161
3 223
125
6 626
42
813

28
153
18
810
93
1 659
54
3 630
17
479

28
894
18
174
68
1 564
71
2 996
25
334

54
741
25
493
143
2 795
117
6 392
38
700

26
874
12
596
84
1 414
51
3 482
17
422

27
867
12
897
59
1 381
66
2 910
21
278

2 306

18
428
8
234
4
113

1
279
6
214
9
245
3
148
57

1
027
5
277
9
183
5
86
4
56

29
90

19
54

10
36

24
45

17
27

7
18

5
45

2
27

3
18

Лица за кои
податоците се
преземени од
административн
и извори

7 616

3 821

3 795

7 616

3 821

3 795

-

-

-

11 491

Табела 10 Вкупно попишани, вкупно резидентно население и вкупно нерезидентно население, според
етничката припадност и пол, во општина Куманово - Попис 2021
Вкупно попишани
Општина
Куманово
Македонци
Албанци

Вкупно

Вкупно резидентно
население
Вкупно Мажи
Жени

Вкупно нерезидентно
население
Вкупно Мажи
Жени

Мажи

Жени

100,00
50,59

100,00
49,57

100,00
51,63

100,00
55,80

100,00
55,06

100,00
56,53

100,00
15,74

100,00
16,02

100,00
15,40

32,80

33,12

32,47

25,99

25,81

26,16

78,43

77,83

79,14

Турци

0,14

0,16

0,12

0,15

0,17

0,12

0,12

0,11

0,13

Роми

2,86

2,92

2,79

2,85

2,90

2,80

2,92

3,07

2,74

Власи

0,11

0,10

0,13

0,12

0,10

0,13

0,05

0,04

0,07

Срби

5,88

6,39

5,35

6,52

7,13

5,90

1,60

1,85

1,29

Бошњаци

0,04

0,03

0,04

0,04

0,03

0,04

0,03

0,00

0,06

Други неспомнати

0,72

0,84

0,60

0,71

0,86

0,56

0,77

0,71

0,84

Не се изјасниле

0,03

0,03

0,02

0,02

0,03

0,01

0,03

0,03

0,04

Непознато

0,08

0,10

0,06

0,05

0,06

0,04

0,31

0,34

0,27

Лица за кои
податоците се
преземени од
административни
извори

6,75

6,73

6,78

7,76

7,83

7,70

0,00

0,00

0,00



Плански опфат

Според податоците од Пописот на населението, домаќинствата и становите спроведен во 2002
година, во во општината Куманово регистрирани се вкупно 98 104 жители, со доволен процент на
расположлива работна сила која што е значаен потенцијал за идниот развој на овој крај.

4.2

Стопански развој

Поволната географска положба и патната инфраструктура доведоа до брз економски,
административен и културен развој и трансформација на Куманово во модерен град. Индустријата
има водечко место, вклучително со индустриите што се однесуваат на металургијата, текстилната
индустрија, чевларска индустрија, преработка на кожа, прехранбена индустрија и тутуно преработувачка, проследени со земјоделскиот, занаетчискиот и трговскиот сектор.
Во Општина Куманово, според податоците на Државниот завод за статистика од 2019 година,
постојат 3.002 активни деловни субјекти. Најголем дел од нив се во категоријата микро
40

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина

претпријатија, односно вкупно 2.123. Вкупно 844 претпријатија се во категоријата мали
претпријатија, како средни се регистрирани 24, а големи се само 11.
Доколку вкупните активни деловни субјекти се класифицираат согласно дејностите на Националната
класификација на дејности (НКД Рев.2), истите може да се класифицираат како во следната табела.
Табела 11 Активни деловни субјекти по сектори на дејности според НКД Рев.2 во Општина Куманово во 2019
година
Деловни субјекти според НКД рев.2

Регистриран бр. на
активни субјекти

Земјоделство, шумарство и рибарство

82

Рударство и вадење на камен

7

Преработувачка индустрија

427

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација

2

Снабдување со вода, отстранување на отпадни води, управување со
отпад и дејности за санација на околината

10

Градежништво

164

Трговија на големо и трговија на мало, поправка на моторни возила и
мотоцикли

986

Транспорт и складирање

211

Објекти за сместување и сервисни дејности со храна

179

Информации и комуникации

47

Финансиски дејности и дејности на осигурување

17

Дејности во врска со недвижен имот

20

Стручни, научни и технички дејности

268

Административни и помошни услужни дејности

55

Јавна управа и одбрана, задолжително социјално осигурување

4

Образование

57

Дејности на здравствена и социјална заштита

164

Уметност, забава и рекреација

53

Други услужни дејности

249

Вкупно регистриран број на деловни субјекти



3.002

Плански опфат

Изградба на предвидената бензинска пумпна станица, КО Табановце во Општина Куманово на
површина од 0,98 ha, ќе оствари удел во развојот на економските активности во локалната и
национална економија и согласно определбите на Просторниот план на Р Македонија треба да
базира на законитостите на пазарната економија и примена на релевантната законска регулатива
од областа на заштитата на животната средина, особено превенција и спречување на негативните
влијанија врз животната средина.

4.3
4.3.1

Климатски карактеристики и квалитет на воздухот
Климатски карактеристики

Врз климатските карактеристики и метеоролошките елементи на Општина Куманово, влијание имаат
неколку фактори. Според географската ширина и близина на поголемите водени површини, се смета
дека во Македонија се чувствуваат топли влијанија. Но, Куманово се наоѓа во северниот дел на
Македонија, така што тие влијанија помалку се чувствуваат. До израз доаѓа релативната отвореност
на релјефот, што овозможува навлегување на различни воздушни влијанија, особено по МоравскоВардарската долина со меридијански правец на протегање.
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Кумановската котлина се наоѓа на крајот до каде се чувствуваат топлите воздушни струења од
Егејското море по долината на Вардар и Пчиња. На територија на Општина Куманово се чувствуваат
влијанија на топли и студени воздушни маси, кои условуваат студена и влажна зима и топло и суво
лето. Од преодните годишни времиња поизразена е есента, понекогаш долга и топла што е одлика
на умерено-континентална клима. На околните планини повеќе се изразени одликите на
континенталната клима.
На следната слика е прикажана климатската карта на Општина Куманово, во однос на климатските
типови на РСМ.

Слика 7 Климатска карта на РСМ



Температура

Температурата на воздухот е важен метеоролошки елемент. За општина Куманово карактеристични
се големи годишни колебања на апсолутно екстремните температури и колебања на средните
месечни температури.
Апсолутното температурно колебање изнесува 67,10С а средното годишно температурно колебање
е 22,80С. Апсолутно минималната температура изнесува -25,60С и е забележана на 13.01.1985 год.
Просечниот мразен период трае 170 дена со среден есенски датум на 21 октомври и среден
пролетен датум 10 април. Вегетативниот период со средна дневна температура од 5 0С трае од 5
март до 27 ноември, а од 100С од 3 април до 29 октомври. Според тоа во оваа котлина постојат
услови за оштетување на земјоделските култури од есенските и пролетните мразеви. Загреаноста
на почвата во летните месеци условува високи температури на воздухот. Апсолутно максималната
температура изнесува 42,40С забележана во јули 1988 година. Високата вредност на топлотниот
режим во овој регион се манифестира и со голема зачестеност на летни и тропски денови со средно
годишно 117 летни и 53 тропски дена. Температурните инверзии на воздухот се јавуваат во сите
месеци од годината а најчесто во зимските, при анти циклонални временски ситуации, кога во
котлината е најстудено, а со височината температурата се зголемува. Најниска температура на
површината на почвата е во јануари со просечна вредност од 1,40С а највисока со 24,30С е во јули,
додека годишното просечно колебање изнесува околу 22,90С. На Слика 4 е даден дијаграм со
просечни температурни вредности (во последните 30 години), во рамки на Кумановската котлина.


Врнежи

Во регионот просечно паѓаат 515 mm врнежи кои количински и по распоред не ги задоволуваат
потребите на земјоделските култури. Просечните годишни количини на врнежи се движат од 300 mm
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до 714 mm. Нај врнежлив е мај со сума од 61 mm, потоа ноември со 52 mm а најмалку врнежи има
во август 30 mm и јули 33 mm. По сезони, нај врнежлива е есента со просечна сума од 143 mm и
пролетта со 139 mm, а најмалку врнежи има во лето просечно 108 mm, додека во зимската сезона
количините на врнежи изнесуваат 125 mm. Месечните суми на врнежи просечно се најмали во август
со минимум 1,8 mm а највисоки забележани во мај со 125 mm. Од вкупниот просечен број на
врнежливи денови само 17% се врнежи од снег ограничени претежно на трите зимски месеци а
просечниот годишен број на денови со снежен покривач изнесува 25. Сушните периоди се јавуваат
просечно 13 пати во годината и тоа најчесто во лето и есен со 56% и 44% во зима и пролет. Нај
долготраен сушен период изнесува 80 денови забележан во 1961 година во периодот лето-есен.


Ветрови

Во овој регион како и во другите подрачја на нашата земја во просечното повеќегодишно струење
на воздухот најзачестени се правците на ветровите од северниот и јужниот квадрант. Доминантен
ветер е северниот, со просечна годишна зачестеност од 331% 0 со просечна брзина годишно од 3,1
m/s и максимална брзина од 26,4 m/s. Северозападниот ветер е втор по зачестеност, просечно
годишно 105%0, просечна годишна брзина од 1,8 m/s и максимална брзина до 18,9 m/s. Западниот
ветер дува со мала зачестеност од 13%0 и средна годишна брзина од 1,7m/s. Југоисточниот ветер е
најчест во мај, декември и јануари со просечна брзина од 2 m/s, а источниот ветер најчесто дува во
пролет и лето со брзина до 2,5 m/s. Најголема зачестеност на тишините, на деновите без ветер, е
забележано од октомври до јануари со 520%0, а нај ветровити се пролетните месеци и јули со
тишини од 328-347%0. Розата на ветрови во рамки на Кумановската котлина е прикажана на
следната слика.

Слика 8 Роза на ветрови во Кумановска котлина



Осончување, облачност и магливост

Просечното годишно траење на сончевото зрачење во Кумановската котлина изнесува 2102 часови
или средно 6 часови дневно, со максимум во јули, 10 часови дневно, и минимум во декември со само
2 часа дневно.
Просечната годишна облачност изнесува 5,5 десетини, најголема во јануари просечно 7,4 а најмала
облачност во август просечно 3,1. Просечно годишно се забележани 105 тмурни денови а само 69
ведри дена што укажува на зголемената облачност на оваа котлина. Со најголема релативна
влажност се одликуваат месеците ноември, декември и јануари со 82-84%, а со најмала релативна
влажност јули и август со просечно 57%.
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Маглата се јавува од октомври до март. Просечно годишно се јавуваат 27 денови со магла, а
забележани се години со 6 до 54 дена со појава на магла. Просечно годишно овде се јавуваат денови
со појава на слана во раните утрински часови и тоа од септември заклучно со мај, со максимум во
декември просечно 11,6 дена.
4.3.2

Квалитет на воздухот

Општина Куманово има подготвено Интегриран Катастар на загадувачи на животната средина
(2021), во кој се опфатени се изворите на загадување од урбаната, индустриската и руралната зона
во Општината. Покрај стационарните извори на загадување, со овој Катастар опфатени се и
мобилните извори на загадување (возила од патниот и железничкиот сообраќај).
Согласно Катастарот, вкупниот број на идентификувани деловни субјекти на територија на
општината изнесува 406, од кои 37 деловни субјекти повеќе не работат или го промениле седиштето
на фирмата и не се наоѓаат на територијата на Општина Куманово. Во базата на податоци се
вклучени 209 деловни субјекти. Од деловните субјекти кои се евидентирани во базата на Катастарот,
51,20 % се лоцирани во урбаната зона на Општината Куманово, 26,32 % во индустриската зона и
22,49 % во руралната зона. Од вкупно евидентираните деловни субјекти во базата на Катастарот,
92 спаѓаат во производните дејности, додека 117 спаѓаат во непроизводни дејности. Од нив, 179
деловни субјекти се колективни, а 30 деловни субјекти се точкасти загадувачи. Најголема
процентуална застапеност на деловните субјекти од производните дејности има категоријата друго
со 20,65 % каде спаѓа и чевларската индустрија која е доминантна во општината, потоа следи
текстилната индустрија со 15,22%, градежништво со 13,04 %, нафтени деривати (10,87 %), метална
индустрија (8,7 %), а најмала хемиско фармацевтската индустрија со 3,26 %.
Од вкупно 209 деловни субјекти кои се стационарни загадувачи, евидентирани се вкупно 159 испусти
во воздухот, од кои:



12 се испусти од несогорувачки процеси;
147 се испусти од согорувачки процеси.

Годишната емисија на загадувачки супстанции во воздухот од деловните субјекти на ниво на
Општина Куманово е прикажана на следната табела.
Табела 12 Емисии во воздухот од деловни субјекти лоцирани во градот Куманово и неговата околина

Емисиите од деловните субјекти лоцирани во градското подрачје на Куманово имаат многу поголем
удел во вкупното количество на емисија на загадувачките супстанции во воздухот во однос на
емисиите од деловните субјекти во околината на Куманово.
Годишната емисија на загадувачки супстанции во воздухот од точкастите и колективните загадувачи
на ниво на Општина Куманово е прикажана на следната табела.

Емисијата на загадувачките супстанции во воздухот најмногу потекнува од точкастите извори на
емисија, со исклучок на CO и NMVOC.
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Вкупната годишна емисија на загадувачки супстанции во воздухот од домашните ложишта при
согорување на енергенси (јаглен, огревно дрво, нафта и гас) се прикажани во следната табела.
Вкупна емисија на загадувачки супстанции во воздух од домашни ложишта при согорување на
енергенси (јаглен, огревно дрво, нафта и гас).

Најголем дел на емисиите на загадувачки супстанции во воздухот потекнуваат од употреба на
огревно дрво како енергенс, потоа следи јагленот, нафтата.
Сообраќајот претставува динамичен мобилен извор на загадување на амбиентниот воздух со
загадувачки супстанции кои потекнуваат од издувните гасови од превозните средства. Автомобилите
и другите превозни средства, регистрирани на територијата на Општина Куманово, како и оние кои
транзитираат низ територијата на Општината, како што се автобусите од градскиот и меѓуградскиот
превоз, како и железничкиот сообраќај претставуваат мобилни извори на загадување на воздухот.
При согорување на фосилни горива, од издувните гасови на моторните возила, се емитираат повеќе
од 200 различни видови загадувачки супстанции: јаглерод моноксид – СО, азотни оксиди – NOx,
несогорени јаглеводороди, алдехиди, цврсти честички итн. Емитираните загадувачки супстанци во
воздухот по пат на фотохемиски реакции, создаваат секундарни загадувачки супстанции, како што
се полицикличните ароматични јаглеводороди, од кои бензопиренот е најопасен по своето
канцерогено дејство.
Емисионите количества на загадувачките супстанции во текот на една година од патниот сообраќај
по тип на возила (возила регистрирани во Општина Куманово) се прикажани во табелата подолу.
Овие емисиони количества на загадувачките супстанции во воздухот се определени за секој тип на
возила и за секоја подгрупа на возила класифицирани според видот на горива кои го користат.
Табела 13 Емисија на загадувачки супстанции во воздухот од патниот сообраќај по тип на возила (возила
регистрирани во Општина Куманово)

Извор на фугитивни емисии во амбиентниот воздух се и NMVOC (неметански испарливи
соединенија во воздухот), како испарувања од бензинските пумпни станици, и тоа при процесот на
преточување на горивото во цистерни, при полнење на возилата, како и од самите возила при
возење и при паркирање. Овие испарувања се различни и зависат од температурата на амбиентниот
воздух.
Фугитивна емисија од бензински пумпи
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Емисионото количество на загадувачката супстанција NMVOC на годишно ниво како резултат на
испарувањата од складирањето и преточувањето на бензин во бензинските пумпи кои се лоцирани
на територијата на Општина Куманово е прикажано во следната табела.
Табела 14 Емисија на NMVOC од бензински пумпи

Емисионото количество на NMVOC на годишно ниво како резултат на испарувања на бензин од
возилата во општината е прикажано во следната табела.
Табела 15 Eмисија на NMVOC од испарување од возила

Евидентно е дека емисијата на NMVOC од испарување од возилата најмногу потекнува од
патничките автомобили.
Согласно Планот за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух за Општина Куманово кој
е во подготовка (плански документ чија изработка произлегува од Законот за квалитет на амбиентен
воздух кој има за цел преземање на соодветни активности за подобрување на квалитетот на
воздухот на локално ниво) критични сектори за емисии во воздух се секторите домаќинства и
сообраќај и тоа:
▪ Најголем удел во емисиите на SОx има секторот производни деловни субјекти;
▪ Секторот домаќинства има доминантен удел во годишните емисии на CO, TSP и NMVOC;
▪ Секторот сообраќај има доминантен удел во емисиите на NOx и значителен удел во емисиите на
CO и NMVOC, додека
▪ Најголем удел во емисиите на NH3 има секторот земјоделие.
Состојба со квалитетот на амбиенталниот воздух во Општина Куманово
Општина Куманово е вклучена во државната мониторинг мрежа на МЖСПП. Во мониторинг
станицата во Куманово (поставена во близина на општата болница Куманово) се мерат
загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2, CO, PM10.


Сулфур диоксид (SO2)

Просечните годишни концентрации за сулфур диоксид (SO2) за 2019 година се прикажани на Слика
35. Од графикот може да се забележи дека 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.
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Слика 9 Просечни годишни концентрации за сулфур диоксид

Просечните годишни концентрации за сулфур диоксид (SO2) не се поголеми од 5 μg/m3 односно тие
се 4 пати пониски од граничната вредност зададена за заштита на екосистеми. Во овој период не се
забележани надминувања на граничната вредност за заштита на екосистеми.
Според податоците од мониторинг станицата во Куманово и Годишните извештаи за воздух, може
да се забележи дека концентрациите на SO2 го следат трендот од претходните години и нема
надминување на граничната вредност.


Азот диоксид (NO2)

Според податоците од Годишниот извештај за квалитетот на животна средина за 2019 година од
МЖСПП, концентрациите на NO2 го следат трендот од претходните години и нема надминување на
граничната вредност за заштита на човековото здравје.

Слика 10 Просечни годишни концентрации за азот диоксид

Просечната годишна концентрација на азот диоксид во однос на граничната вредност за заштита на
човековото здравје не е надмината во Куманово.
Во 2019 година нема надминувања на часовната гранична вредност од аспект на здравствена
заштита.


Суспендирани честички (PM10 и PM2,5)
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Просечни годишни концентрации на суспендирани честички (PM 10) во однос на граничната вредност
за заштита на човечкото здравје на мерното место во Куманово за период од 2005-2018 е прикажана
на следната слика. Иако податоците за просечни годишни концентрации PM 10 се над ГВЕ, сепак се
забележува опаѓање на просечните годишни концентрации за PM10.

Слика 11 Просечни годишни вредности за PM10 во Куманово за периодот од 2005-2018

Графиконот на сликата подолу го прикажува бројот на денови со концентрации на PM10 над средно
дневната гранична вредност за периодот од 2005-2018 година каде пак се забележува опаѓање на
бројот на денови со надмината средно дневна концентрација од 2005-2011, но во периодот од 20152018 има благ пораст и потоа бројот на денови повторно се намалуваат. Поради недостаток на
резервни делови мониторинг станицата во Куманово нема извршено мерења во период од 08.2011
– 02.2016 година.

Слика 12 Број на денови со концентрации на PM10 над средно дневната гранична вредност за периодот од
2005-2018

Просечните годишни концентрации на PM10 и број на надминувања на средно дневната гранична
вредност во 2018 година се прикажани на сликата подолу.
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Слика 13 Просечни годишни концентрации на PM10 и број на надминувања на средно дневната гранична
вредност во 2018 година

Во 2018 надминувања на дневната гранична вредност имало 128 пати. Согласно Годишниот
извештај за квалитетот на животна средина за 2019 година од МЖСПП, бројот на надминувања на
граничната вредност во 2019 изнесува 102 пати.
Во 2020 година, бројот на денови со надминувања на 24 часовната граничната вредност во 2020
изнесува 115 пати.
На мерната станица во Куманово PM2,5 се мери од 06.2017 година. Просечните годишни
концентрации на суспендирани честички PM2,5 за 2020 година однос на граничната вредност за
заштита на човечкото здравје на мерното место во Куманово се прикажани на следната слика.

Слика 14 Просечни годишни концентрации на PM2,5 во 2020

Според досегашните мерења, концентрациите на PM2,5 достигнуваат околу 70-80% од
концентрациите на PM10. Трендот на измерени концентрации на PM2,5 во последните години го следи
трендот на PM10.
Согласно Годишниот Извештај за воздух за 2019 година, долгорочната цел за заштита на човековото
здравје за озон и долгорочната цел за заштита на вегетацијата за озон не е надмината во Куманово.


Јаглерод моноксид (CO)

Евидентно е дека максималната дневна 8 часовна средна вредност на концентрација на CO е во
дозволените граници во изминатите години (2017, 2018 и 2020), а во 2020 се забележува значително
опаѓање на истите.
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4.3.3

Климатски промени

Климатските промени се еден од најсериозните притисоци со кои се соочуваме на глобално па и
локално ниво. Енергетиката, транспортот, индустриските процеси, генерирањето и постапувањето
со отпадот, земјоделството, шумарството и користењето на земјиштето се главни движечки сили
кои вршат притисок врз климата на национално ниво, вклучително и во општина Куманово. Како
резултат на овие притисоци се зголемува концентрацијата на стакленички гасови кои се директен
причинител за климатски промени.
Според Светската метеоролошка организација, глобалната просечна температура во 2019 година
била 1,1 степени Целзиусови над пред-индустрискиот период, додека просечните температури за
петгодишниот (2015-2019) и десетгодишниот (2010-2019) период се највисоки забележани досега.
Тековните меѓународни обврски не се доволни за да се намалат емисиите кои ја загадуваат климата
и да се справат со зголемувањето на температурата, така што се проценува дека предвидените
глобални емисии на стакленички гасови во 2030 година ќе бидат двојно поголеми отколку што треба
да бидат за да се постигне глобалната цел.
Решавањето на климатските промени бара збир на политики и мерки низ широк спектар на
политички сектори, секој со прецизен придонес во целокупното постигнување на националните
климатски обврски. Затоа, од фундаментално значење е визијата и целите на Долгорочната
Стратегија за климатска акција (2021) да се вклучат во агендите на ресорните министерства и тие
да се проникнат во релевантните секторски политики, преку засилена хоризонтална координација
на политиките. Овој императив за координација важи и за намалување на емисиите (ублажување) и
за намалена ранливост на влијанијата на климатските промени (адаптација) и е потребен на
национално ниво, но и на различни нивоа на администрација, имено на ниво на локална самоуправа.
Долгорочна стратегија за климатска акција и нејзиниот Акционен план го поддржуваат тековниот
процес на климатска акција и климатска отпорност на земјата. Покрај тоа, целта на Стратегијата е
да го поддржи одржливиот развој на земјата, да ги дефинира придобивките и ко придобивките од
климатските активности, како и да ги дефинира трошоците за транзиција и потребните чекори за
исполнување на патот на одржлив развој на ЕУ. Долгорочната цел на стратегијата е да послужи како
основа за меѓу секторско планирање на политиките во земјата, како и да се подигне климатската
свест кај сите релевантни чинители, почнувајќи од националните и локалните власти, деловниот
сектор, академската заедница, како и пошироката јавност.
Во однос на климатските промени и последиците од нив, општина Куманово се соочува со следните
проблеми:


Опасноста од поплави;



Појавата на ерозија;



Можноста за појава на силни ветрови;



Појавата на топлотни бранови и таканаречени урбани топли острови;



Големата изложеност на сонце на улиците и на пешачките површини во централното градско
подрачје кои немаат високо зеленило.

4.3.4

Бучава
Извори

Главни причинители на бучава емитирана во животната средина во општина Куманово се
превозните средства во патниот сообраќај, градежни активности, стопански и услужни објекти и
индустриските инсталации. Идентификуваните извори на бучава емитирана во животната средина
генерално потекнуваат од: бучава емитирана во животната средина од соседството, бучава
емитирана во животната средина од сообраќај, бучава емитирана во животната средина од
индустриските капацитети.
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Сообраќајот е доминантен извор на бучава во градот Куманово и општината. Особено значајни од
аспект на бучава се улиците и булеварите, каде фреквенцијата на возила е голема особено за време
на пазарните денови и сообраќајните шпицови кои резултираат со застои во сообраќајот.
Особено значајни од аспект на бучава се улиците во централното градско подрачје, односно улиците
и крстосниците каде што фреквенцијата на возилата е огромна. Со зголемување на бројот на
возилата во сообраќајот, од година на година фреквенцијата се зголемува со голема стапка
достигнувајќи периоди кога лесно настануваат застои во сообраќајот.
Други значајни извори на бучава во општината кои исто така може да имаат значително влијание
врз животната средина се стационарните извори во општината, односно објектите за послужување
на храна и пијалаци (ресторани и кафе барови) и музиката поврзана со нивната работа, потоа авто
пералните, автосервиси и други стопански субјекти, како и производните субјекти. Генерално,
влијанието од овие субјекти има значителен карактер поради лошото планирање на просторот и
нивната поставеност во близина на објекти за домување или други чувствителни рецептори.
Мониторинг на бучава
Општина Куманово врши редовен мониторинг на бучава на 10 локации во градот и за истите
изготвува извештај. Согласно Правилникот за локациите на мерните станици и мерните места,
нивоата на бучава (“Сл. Весник на РМ” бр.120/08) се мониторирани на десет мониторинг места
односно на 10 раскрсници во градот Куманово, распоредени во различни зони. На секое мерно место
вршени се мерења, четири пати во текот на едно деноноќие и тоа: две мерења во тек на денот (од
кои се пресметува индикаторот Lд); едно мерење навечер (Lв) и едно мерење во текот на ноќта (Lн).
Граничните вредности за основните индикатори на бучава во животна средина се во согласност со
Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава во животната средина (Сл. весник на РМ
бр. 120/08). Периодот ден/вечер/ноќ е одреден согласно, одредбите од Законот за бучава во
животната средина, и тоа: денот трае 12 часа од 7,00 до 19,00 часот, вечерта трае 4 часа од 19,00
до 23,00 часот и ноќта трае 8 часа од 23,00 до 7,00 часот.
Табела 16 Дефинирани подрачја според степенот на заштита од бучава за секое од мерните места

Мерења на нивото на комунална бучава врши и Одделението по хигиена и здравствена екологија
при ЈЗУ Центар за јавно здравје - Куманово, двапати годишно на 10 локации во градот и за истите
изготвува извештај. Во 2020 година, вршени се мерења само во октомври. Согласно Правилникот
за локациите на мерните станици и мерните места, нивоата на бучава се мерени на десет мерни
места прикажани на следната карта.
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Слика 15 Локација на мониторинг места за следење на бучава од страна на ЈЗУ Центар за јавно здравје
Куманово

Од следниот графикон се гледа дека интензитетот на комуналната бучава во животната средина на
сите мерни места во Куманово има значително покачување во однос на ГВ за тоа мерно место, за
основниот индикатор Lд, односно ГВ е надмината за вредност од 1,48 до 10,98 dB (A). Нивото на
бучавата, за основниот индикатор Lв, има значително покачување во однос на ГВ за тоа мерно
место, односно ГВ е надмината за вредност од 3,35 до 10,15 dB (A). Најголемо надминување на
двата индикатори имало на мерните места 4, 6 и 10.

Слика 16 Интензитет на бучава во животната средина во Куманово за основните индикатори Lд и Lв, 2020
година

Од податоците прикажани на следниот графикон се гледа дека интензитетот на комуналната бучава
во животната средина за основниот индикатор Lн, за сите мерни места е над ГВ. Значително
покачување на индикаторот преку ноќ има на сите мерни места за вредност од 3,65 до 19,00 dB (A)
за индикаторот. Најголемо надминување имало на мерните места 4, 6 и 10.
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Слика 17 Интензитет на бучава во животната средина во Куманово за основниот индикатор Lн, 2020 година

Во однос на дополнителниот индикатор LAmax, на мерното место 8 (крстосница на ул. Борис Кидрич
и ул. Гоце Делчев) измерено е максимално ниво на бучава во есенскиот период и изнесува 92,7
dB(A), што е за 32,7 dB(A) над ГВ за LAmax.
Согласно податоците од Годишен извештај за 2020 за квалитетот на животната средина во
Република Северна Македонија од комунална бучава (МЖСПП), може да се заклучи дека од
четирите разгледувани градови (Скопје, Куманово, Тетово и Кичево), Куманово е град со најголемо
загадување од бучава. Нивото на бучава во животната средина во Куманово на сите мерни места и
за сите три основни индикатори: бучава преку ден-Lд, во текот на вечерта-Lв и бучава преку ноќ-Lн,
е над дозволената гранична вредност. Бучавата е значајно зголемена на мерните места во втората
зона за 10‐12 dBA во дневниот период, а во ноќниот период за 20dBA. Во третата зона
надминувањето на граничните вредности се движи до 10dBA, така да измерена е вредност 70dBA.
Максималните измерени вредности се движат од 86‐95dBA.


Плански опфат

Планскиот опфат се наоѓа надвор од населено место и нема податоци за квалитетот на воздухот.
Во опкружување на опфатот се наоѓаат регионалниот пат, обработливи земјоделски површини,
бензинска пумпа, како и објекти за домување, кои придонесуваат за постојната состојба на
амбиентниот воздух и состојбата со бучавата.

4.4

Хидрографски карактеристики

Според хидрографската поделба на територијата на Република Северна Македонија, Општина
Куманово припаѓа на Егејско – Вардарски слив, кој е најголем слив на национално ниво и опфаќа
86,9% од водотеците. Во Егејското сливно подрачје припаѓаат сливот на реката Вардар и неговите
притоки (20.535 km²), сливот на реката Струмица (1.535 km²), сливот на реката Лебница (129 km²)
која пак е притока на Струма и сливот на Дојранското Езеро (120 km²).
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Слика 18 Хидрографска карта на Република Северна Македонија

Басенот на реката Вардар во Република Северна Македонија е поделен на 8 под-сливови: горен тек
на Вардар, Среден тек на Вардар, Вардар долен тек, Треска, Пчиња, Брегалница, Лепенец и Црна
Река. Општина Куманово припаѓа во под-сливот на реката Пчиња.


Површински води

Средните и долните текови на реките Пчиња, Кумановска и Крива Река, ја сочинуваат
хидрографската мрежа во Кумановскиот регион. На територијата на Општина Куманово има и
помали реки, потоци и подземни води кои целосно му припаѓаат на сливот на реката Пчиња. Дел од
водотеците се од повремен карактер.
Река Пчиња е најголема и најважна река во Кумановско и е втора по должина лева притока на
Вардар. Извира под врвот Бела Вода на планината Дукат (Србија), на 1.660 m н.в.

Слика 19 Хидрографија на Република Северна Македонија во однос на реките во Општина Куманово

Покрај река Пчиња, како позначајни водни ресурси во Општина Куманово се и двете вештачки езера:
Липковското езеро (вештачка акумулација со бетонска брана висока 37m и долга 1.8km) и езерото
Глажња (вештачка акумулација брана со висока 80m и долга 344m). Водите од овие две акумулации
се наменети за наводнување на околните земјоделски површини и за снабдување со вода за пиење.
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Акумулации

Општина Куманово добива преработена вода за пиење од две акумулациони езера Липково и
Глажња во Општина Липково. Oсновна намена на хидросистемот Липково - Глажња е наводнување
на Кумановско Поле (околу 10.000 ha) и водоснабдување на градот Куманово. Акумулациите се
полнат од Липковска Река. Освен за пиење, водата од акумулациите се користи и за индустријата а
во одреден временски период може да се користи за добивање на електрична енергија.
Акумулациите може да обезбедат 6.744.373 m 3 вода во зависност од хидролошката состојба.
Просечна потрошувачка на вода е 430-450 l/s, а во летните месеци се намалува приливот на вода
300-350 l/s бидејќи до Филтер станицата едвај пристигнуваат 200-220 l/s. Околу 97% од градот и
населбите се покриени со изведена водоводна мрежа со дневна потрошувачка од 10,935 m3/ден и
загуби на вода во мрежата околу 48,94%. Во последните години имплементирани се решенија за
обезбедување на дополнителни количини до Филтер станицата каде можат да се добиваат над 180
l/s само доколку во езерата има доволно вода односно хидро-метеролошката година е добра и
изобилува со врнежи.


Подземни води

Расположливоста и нивото на подземните води варира во однос на надморската висина,
дебелината на колекторот на алувијалните средини и дистрибуцијата на водонепропусни средини,
односно изолатори.
Литолошкиот состав на алувијланиот терен покрај Табановачка Река овозможува појава на
подземни води на длабочина од 3 m, со тоа што во зимскиот период од годината (во услови на
зголеми врнежи и покачена влажност на почвите) се јавува задржување на водите на почвената
површина, кои во пролетните месеци се дренираат по природен пат. Ридските терени се
карактеризираат со длабочина на подземните води поголема од 10 m (појава на бунари со
длабочина од 15-20 m). Не се регистрирани појави и индикации за артерски води.
На неколку места во Кумановско се регистрирани појави на минерални води. Најпознати се изворите
кај с. Проевце, а има извори во реонот на Липково, како и во други делови на општината. При
вршењето на истражни работи со дупчење, пронајдени се термоминерални води во околината на
Стрновац. Најпознати и најискористени се изворите во Проевце, или како што уште се нарекува
Кумановска Бања. Водите од овие извори се означуваат како алкална-земјо алкална хипотерма, со
температура на водата од 28 до 310С, со што спаѓаат во групата на хипотермални води.


Квалитет на водите

Квалитетот на главните речни текови во Општина Куманово е опишан во Уредба за категоризација
на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води во рамки на Законот за водите (Службен
весник бр. 18/99) и истиот за речните текови во Општина Куманово е главно класа II и III.
Податоците за квалитетот на водотеците во Република Северна Македонија се добиваат од
Управата за хидро-метеoролошки работи. Во рамки на RIMSYS програмата се дефинирани 20 мерни
места на реките и параметрите кои се следат.
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Слика 20 Преглед на мрежата на мерни места за мониторинг на квалитетот на површински води

Река Пчиња се следи на мерните точки 6 (Пелинце) и 8 (Катлановска Бања). Квалитетот на река
Кумановска која поминува низ општината не се следи континуирано преку оваа програма.
Во низинскиот дел на котлината квалитетот на површинските води, односно во прв ред на реката
Пчиња, е значително подобрен по изградбата и пуштањето во употреба на пречистителната станица
за отпадни води од градот Куманово. Mониторинг на површинските води на подрачјето на Општина
Куманово врши и Центарот за јавно здравје-Кумано (ЦЈЗ) во согласност со Програмата за јавно
здравје која ја донесува Министерството за здравје за тековната година. Цел на програмата е
проценка на здравствено еколошкиот ризик од квалитетот на површинските води од јавно
здравствен аспект. Ризикот се проценува преку лабораториска анализа на примероци на вода и
санитарно хигиенски увид на реката на местото на земање на примерокот, а се однесува за
моментот на земањето на примерокот.
Во ЦЈЗ Куманово се следи квалитетот на реката Пчиња на мерните места каде во крајбрежјето
постојат бунари за локални водоводни системи во руралната средина, подрачја каде водата се
користи за наводнување на раноградинарски култури како и за рекреација:
Најчеста причина поради која се јавува отстапување на примероците на површинска вода од класата
според Уредбата за класификација на водите Сл. весник бр. 18/99 е зголемена матност, зголемена
концентрација на азотни материи и суспендирани материи. Но исто така во 2020 година кај пет
примероци на вода (с. Пелинце, с. Клечовце, с. Стрновац) докажано е присуство на повисоки
концентрации на анјонски детергенти, кај еден примерок (с. Пелинце кај ПРЦ) повисоки
концентрации на кадмиум и кај два примерока (с. Пчиња и с. Стрновац) повисоки концентрации на
бакар. Доста често се докажува и присуство на бактеријата Ешерихија коли која е индикатор на
фекално загадување што претставува ризик од загадување на водата во бунарите кои се користат
за водоснабдување, а се лоцирани во крајбрежниот појас на реките.
Сите отстапувања од бараниот квалитет за водите на реката Пчиња се јавуваат како последица на
антропогеното влијание. Потребно е да се преземат мерки за подобрување и унапредување на
квалитетот на површинските води со оглед на нивната намена (наводнување) и потенцијалната
опасност да навлезат во ланецот на исхраната на луѓето и домашните животни. Загадувањето на
реките претставува опасност и за локалните водоводи во селата кои користат вода од бунарски
постројки лоцирани во крајбрежјето на реката, бидејќи не се применува кондиционирање и
дезинфекција на водата кај истите.
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Плански опфат

Во согласност со податоците од Условите за планирање на просторот, планскиот опфат на
просторот на кој се предвидува изградба на бензинска пумпна станица во КО Табановце, Општина
Куманово припаѓа на водостопанското подрачје „Пчиња” кое го опфаќа сливот на реката Пчиња од
границата меѓу Р.С. Македонија и Р. Србија до вливот во реката Вардар.
За целосно искористување на хидропотенцијалот на површинските водотеци во ВП „Пчиња”
изградени се акумулациите Липково и Глажња на Липковска Река. Основна намена на акумулациите
е наводнување на земјоделските површини, водоснабдување на населението, заштита од големи
води и задржување на наноси. За идниот период се предвидува изградба на акумулациите Слупчане
на Слупчанска Река, Вакуф и Длабочица на Крива Река и акумулацијата Пчиња на река Пчиња.
Планскиот опфат од јужната страна граничи со непостојан воден тек. Најблизок постојан површини
водотек до планскиот опфат е реката Бањка на оддалеченост од околу 200 m (воздушно растојание).

Почва

4.5

Релјефни карактеристики
Општина Куманово од соседните области од западната и северната страна е одделена со делови
на стари и грамадни планини. Кумановската Котлина е заградена со ниски до средно високи
планини, односно Скопска Црна Гора на запад, Руен на север, Козјак на исток и ограноци од
Градиштанска Планина на југ.
Според инженерско - геолошките и геомеханички карактеристики на просторот на Општина
Куманово се издвојуваат стабилни терени (западниот дел на Кумановско Поле), условно стабилни
(помеѓу Коњарска 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 артески притисок.
Геолошкиот состав на рамничарскиот простор по речните текови во тесен појас го чинат квартерни
алувијални седименти кои според литолошкиот состав се сочинети од чакал, песоци и глиновито
прашинести функции.
На територијата на општина Куманово се застапени рамничарски и брановидно ридски терени како
педогеографски реони. Сите почвени типови според агро производната способност групирани се во
бонитетни класи од кои со најдобра агро производна вредност се почвите од прва класа
распространети покрај речните токови, додека со најслаба агро производна вредност се почвите од
В класа кои се применуваат за пасишта.
Застапени се следните почвени типови: смолница, алувијални и делувијални почви со среден
процент на хумус кој се движи во границите од 1 - 3 % и доста сиромашни со фосфор, но погодни за
одгледување на сите земјоделски, градинарски култури како и за овоштарство и лозарство.
Хидрогеолошки карактеристики
Според застапеноста на карпестите маси на теренот од инжинерско-геолошки аспект тие можат да
се групираат во 4 групи и тоа:


Комплекс на неврзани карпи;



Комплекс на слaбоврзани карпи;



Комплекс на цврсто врзани (полукаменити карпи);



Комплекс на цврсто врани (каменити) карпи.

Во неврзаните карпи спаѓаат: песоците, прашинесто-глиновитите почви; застапени се локално и се
со мала дебелина, а се јавуваат во речно-поточните долини и во депресиите што ги заполнуваат;
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песокот се појавува под глиновитиот и прашинестиот слој; чакалот се прослојува со претходните
песоци, се карактеризиира со добра збиеност, ги гради езерските тераси и современите речни
долини.
Од слабо врзаните карпи на теренот се застапени сите видови на глини, прашини и нивни мешавини.
Слабо врзаните карпи застапени на теренот се поволни од аспект на своите карактеристики за
користење од усек во насип. Нивната стабилност е во зависност од збиеноста, односите на
песочните и глинените фракции.
Плиоценските наслаги се одликуваат со доста хетероген гранулометриски и литолошки состав и
чести промени во вертикален и хоризонтален правец. Генерално тоа се серии на глини, песоци и
чакали и преодни типови (песокливи глини, чакалести песоци и сл.) Во функција на наведениот
состав овие седименти покажуваат и големи осцилации во контекст на нивната водопропусност
односно хидро колекторски потенцијал. Сепак, според досегашните искуства од наменските хидрогеолошки истражувања, плиоценските седименти не се карактеризираат како амбиент со високи
издашности (до 5 лит/сек).
Тектонски и сеизмотектонски карактеристики
Општина Куманово припаѓа на Вардарската тектонска зона која претставува значајна тектонска
единица. Со својата внатрешна градба, со присуството на разновидните формации, застапеноста
на магматогените, метаморфните и седиментните комплекси и со морфологијата на раседните
дислокации, Вардарска зона многу изразито се издвојува од останатите зони на територијата на
Република Северна Македонија.
Согласно концепциите на современата тектонска теорија - тектоника на плочи, оваа зона е
субдукциска зона која се подвлекува кон исток под Српско - Македонскиот масив.

Слика 21 Тектонска реонизација на Република Северна Македонија

Оваа тектонска зона ги дели Пелагонискиот масив и Западно - Македонската зона на запад од
Српско - Македонскиот масив на исток. Нејзината широчина, во правецот исток - запад, изнесува од
60 km до 80 km. Во неа се вклучени фрагменти и од прекамбриската земјина кора, потоа палеозојски
вулканогено - седиментен комплекс и мезозојски магматизам при што изразито се манифестира
диференцирана активност на тектонските движења во различни нејзини сегменти.
Тектонско - структурни сегменти во Вардарската тектонска зона се прикажани на следната слика.
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Слика 22 Тектонско структурни сегменти во Вардарска зона

Општина Куманово е во непосредна близина на Скопската сеизмичка зона. Од досега случените
земјотреси максимално набљудуваниот интензитет предизвикан од локалните епицентрални
жаришта е со јачина од 5° МЦС скала. За подрачјето на градот и непосредната околина е добиен
најдолгорочен максимален степен на очекувани земјотреси кој изнесува до 8° по МЦС скала.
Плански
опфат

Слика 23 Сеизмичка карта



Плански опфат

Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот се наоѓа во зона со VIII степени
по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси.
Користење на земјиштето
 Земјоделски површини
Од вкупната површина на употребливо земјоделско земјиште во општината, најголем дел отпаѓа на
пасишта, ораници и бавчи, лозја, ливади, овоштарници. Прегледот на површини на користено
земјоделско земјиште по категории во Општина Куманово е прикажан на следната табела.
Табела 17 Површина на користено земјоделско земјиште (ha) по категории (2013)
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Плански опфат

Согласно просторниот план на Република Македонија просторот на РCМ е поделен во 6 земјоделско
стопански реони и 54 микрореони. Предметната локација припаѓа на Скопско-Кумановскиот
земјоделско стопански реон со 14 микрореони.
Земјиштето во планскиот опфат е земјоделско земјиште.

4.6

Биолошка разновидност

Просторот на Општината Куманово се одликува со хетерогеност во однос на застапеност на
вегетациските типови меѓу кои доминира аграрниот комплекс. Мали остатоци на шума (даб и бука)
се сретнуваат во долината на река Пчиња. Градот Куманово е расположен во регионот на дабова
шума и тоа во најнискиот појас на термофилната заедница од благун и бел гербер. Во просторот
доминираат пасиштата претставени со суви ливади со големо антропогено влијание. Шумите се
скоро целосно уништени. Се појавуваат предели кои се одликуваат со степска вегетација како
резултат на влијанието на умерено континенталната клима.
Најкарактеристичен претставник на растителниот свет во општината претставуваат шумите. На
територијата на Општина Куманово, шумите се застапени со површина од 2458 ha или 8,26% од
вкупната територија на Општината. Општина Куманово спаѓа во подрачја со релативно слаба
покриеност со шуми како и по квалитет на шумскиот фонд. Од шумскиот фонд на територијата на
Општина Куманово се среќаваат дабот и буката, како и голем процент на деградирани шуми со
честари. Климатските карактеристики, не даваат можности за развивање на високо продуктивни
шуми.
Крај речна вегетација во општината е претставена со алувијални шуми - шумски заедници на
алувијални почви се наоѓаат во средниот и долниот тек на реката Пчиња, Крива Река и Кумановка.
Шумите со врби и појасите кои се развиле во клисурите на потоците, како и во долините и
нерамнините на подрачјето со дабови шуми. Овие живеалишта се протегаат од најниските делови
до висина од 1000 m. Шумските предели со врби се развиваат на алувијална песочна почва, на
терасите од речните брегови. Во пошироките области долж реките, често има отворен терен и мали
ливади. Овој вид шумски предели и припаѓа на заедницата Salicetum albae-fragilis. Најтипичните
видови дрва се Salix alba, или мешаните Salix alba и Salix fragilis.
Од тревите кои се застапени во општината, најкарактеристични видови се: Poa trivialis, Poa palustris,
Carex vulpina, Polygonum lapatifolium, Polygonum hidropiper, Rumex sanguineum, Veronica anagalisaquatica, Scirpus lacustris и др.
Регионот на Општина Куманово е богат со разновиден животински свет, особено со разни видови
на цицачи, од кои најзначајни се: зајакот (Lepus europaeus), куната (Martes foina), лисицата (Vulpes
vulpes), ежот (Erinaceus concolor), верверичката (Sciurus vulgaris), волкот (Canis lupus). Од
водоземците најчесто се јавува жабата, особено зелената жаба (Rana viridis) застапена по реките и
барите во областа. Многу поретко може да се сретне дождовникот (Salamandra salamandra) кој
претставува загрозено животно. Од влечугите, особено се карактеристични змиите. Поскокот (Vipera
amm odytes) која е една од најотровните европски змии, може да се сретне во реонот на Бислимска
клисура. Белоушката (Natrix natrix) е честа во водите на Пчиња, Крива Река и нивните притоки,
додека смокот (Cornella austriaca) пак е присутен речиси во сите делови на регионот. Освен змиите,
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од влечугите во општината уште се застапени разни видови на гуштери, особено зелениот гуштер
(Lacerta viridis), слепичот (Anguis fragilis) кој доста наликува на змија, потоа желката и други видови.
Разновидноста на птиците во општината и регионот е исто така значителна, почнувајќи од најчестите
претставници – обичното врапче (Passer montanus), преку ластовичката (Hirundo rustica),
клукајдрвецот (Dendrocopos medius), црниот кос (Turdus merula), па до поретките видови. Меѓу
поретките видови се јастребот (Buteo buteo) кој обично ги населува недостапните карпести предели
на планините и клисурите (Бислимска клисура, клисура на Липковска Река и др.), бувот (Strix aluco)
кој се среќава по листопадните шуми. Интересен претставник на цицачите во општината е лилјакот
(Rhinolophus hipposideros), кој ги населува напуштените куќи, пукнатини, а колонии од лилјаци има и
по пештерите во Бислимската клисура, чиј број значително се намалува во последните години.
Балканскиот зелен појас е иницијатива на Меѓународната унија за заштита на природата (IUCN) за
воспоставување на еколошка мрежа по должината на поранешната железна завеса, со цел да се
заштитат и зачуваат природни вредности, земајќи ги предвид економските, социјалните и културните
потреби на локалните заедници. Целта на иницијативата е поврзување на заштитените подрачја во
регионот на Југоисточна Европа, заради интегрална заштита на природата и биолошката
разновидност и подобрување на соработката меѓу државите за заштита на природата.
Балканскиот зелен појас ги опфаќа пограничните региони на Република Северна Македонија со
соседните земји (Албанија, Грција и Бугарија) и вклучува 11 заштитени подрачја од кои трите
национални паркови Пелистер, Маврово и Галичица; природните езера Охридско, Преспанско и
Дојранско Езеро) кои се прогласени за заштитени подрачја во категоријата споменик на природата;
потоа паркот на природата Езерани на Преспанско Езеро; спомениците на природата - Вевчански
Извори, Смоларски Водопад, Колешински Водопад и флористичкиот локалитет Мајдан.
Територијата на Општина Куманово не припаѓа на подрачјето на Балканскиот зелен појас.


Плански опфат

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на Просторниот
план на Република Македонија, на просторот кој е предмет на разработка за изградба на бензинска
пумпна станица, КО Табановце, Општина Куманово, нема регистрирано ниту евидентирано
природно наследство.
Предметниот простор се наоѓа на територијата на подрачјето “Табановска река”, коешто согласно
Предлог-Репрезентативната мрежа на заштитени подрачја, изработена во рамките на проектната
активност Ref. RFP 79/2009 “Развој на репрезентативна мрежа на заштитени подрачја“ од Проектот
00058373-PIMS 3728 „Зајакнување на еколошката, институционалната и финансиската одржливост
на системот на заштитени подрачја во Република Македонија“, технички и финансиски подржана од
Програмата за развој на Обединетите нации – UNDP и Глобалниот Еколошки Фонд – GEF е
предложено за заштита од како подрачје значајно за зачувување/управување со одредени видови
флора и фауна или заштита на пределските карактеристики. За овие подрачја не се предлага нивно
прогласување во некоја од шесте категории на заштита, туку соодветни мерки за заштита на
видовите.

4.7

Културно историско наследство

Како резултат на богатата историја и на опкружувањето, на територијата на градот Куманово и во
околината се наоѓаат голем број историски и културни знаменитости, кои датираат од предисториско
време до денес. Бројните културни и историски артефакти сведочат за богатото културно и духовно
минато на овој регион.
Во Кумановскиот регион се регистрирани преку 250 археолошки локалитети, а делумно се
истражени само 14. Најстаро живеење, потврдено со археолошките истражувања, потекнува од
младото камено време, неолит.
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На територијата на општината Куманово и поширокиот регион, постојат неколку археолошки
наоѓалишта, вклучувајќи ги:
-

-

Прибовце, во селото Бедиње (ископано во 1978 година);
Дрезга, некропола (гробишта) кое го користеле жителите на засега неоткриената населба во
селото Лопате (ископувано во 1978, 1979, 1980 година);
Локалитет Костоперска карпа (месноста Св. Петка), турскиот назив за ова место – Кирклисе
(Четириесет цркви), претставува природна реткост и споменик на култура.
Локалитетот има една мистериозна градба под земја, просторија издлабена во мекиот
вулкански туф, за која не се знае точната намена – според некои е цистерна, гробница,
подземна скривница или пак подземен храм. Од овој локалитет потекнува и една уникатна
појасна гарнитура од 5 век, изложена во кумановскиот музеј.
Кодра Зулфи, во селото Никуштак (ископуван во 1991 година);
Неолитскиот локалитет кај селото Долно Нагоричане;
Бел Брег, некропола од железно време, се наоѓа на 7 km југоисточно од Градот, на десната
страна на патот за Кумановска Бања; Куманово, осамен наод од римско време;
Локалитет Градиште, населба од период 5-3 век п.н.е, на граница на атарот на с. Младо
Нагоричане и Макреш;
Римска населба – Црквиште кај с. Клечовце, претпоставениот град Визианус(ум), голема
градба, која е една од најстарите во Македонија од тој тип, направена релативно брзо по
официјализирањето на христијанството како религија. До неа, пронајдена е и римска бања,
со систем на подно греење (хипокауст) и ѕидно греење, единствена во регионот.

Црквата Св. „Ѓорѓи“ (Старо Нагоричане) изградена во 1071, реконструирана во 1318 и црквата Св.
„Богородица“ (село Матејче) од 1350 се најпознати културни и религиозни објекти од оваа епоха. Од
XVII век се останати следниве обележја во Куманово: црквата Св. „Петка“ во селото Старо
Нагоричане, Џамијата Екси, црквата Св. „Никола“, како и манастирот во селото Градиште.
Џамија Ески (Тартар Синан Бег) – претставува објект што датира од 1532 година. Тоа е најстар
сочуван објект од културно – историска важност што се наоѓа во центарот на градот. Била изградена
од Татарот Синан Беј и се издвојува со својата мистериозност и убавина на типичната архитектура
од Периодот во кој била изградена.
На подрачјето на општината има регистрирани недвижни споменици на културата:
1. Спомен костурница, Куманово, 20 век;
2. Спомен костурница (Зебрњак), Куманово, 20 век;
3. Споменик на Револуцијата, Куманово, 20 век;
4. Црковен комплекс Св. Никола, Куманово, 19 век;
5. Археолошки локалитет “Градина”, Режановце, железно време
6. Археолошки локалитет “Сред Село”, Режановце, железно време
7. Црква св. „Усековение Јованово“, Режановце, 20 век


Плански опфат

На подрачјето на катастарската општина Табановце, која е предмет на анализа има евидентирани
недвижни споменици на културата (Експертен елаборат):
1. Археолошки локалитет “Бажине”, Табановце, римски период
2. Археолошки локалитет “Мицински Воденици”, Табановце, среден век
3. Археолошки локалитет “Над Падина”, Табановце, праисторија
4. Археолошки локалитет “Падалиште”, Табановце, праисторија
5. Археолошки локалитет “Црквиште”, Табановце, среден век
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6. Археолошки локалитет „Џабинка-Аништа”, Табановце, доцен среден век
7. Црква „Св. Петка“, Табановце.
Во Археолошката карта на Република Македонија, која ги проучува предисториските и историските
слоеви на човековата егзистенција, од најстарите времиња до доцниот среден век, на
анализираното подрачје на катастарската општина, евидентирани се локалитетите:
КО Табановце – Бежине, населба од римско време, на десниот брег на Табановачка Река западно
од Арсина Воденица; Падалиште, населба од римско време на 500 m од десната страна на патот
Табановци – Куманово; Црквиште – Костурац, средновековна наслеба, на 1 km јужно од селото, лево
до патот Табановци – Куманово и на 800 m од автопатот; Џабинка – Аништа, средновековен објект
на 1km, северно од селото во нивите источно од автопатот на местото на урнатините од џамијата

Слика 24 Културно наследство во Република Македонија

4.8

Материјални добра
Сообраќајна поврзаност

Поставен на главната сообраќајна артерија по Вардарско моравската долина, градот Куманово има
исклучително поволна сообраќајно-географска положба. Како сообраќаен јазол, освен трасираниот
железнички сообраќај, низ него минуваат патишта кои на исток водат за Крива Паланка и Кратово,
на југоисток за Свети Николе, на север за долината на Јужна Морава и на југозапад за Скопје. Градот
Куманово преставува главен сообраќаен центар во општината бидејќи скоро целата мрежа на
јавниот сообраќај поминува низ негова територија.

Слика 25 Сообраќајна инфраструктура во општина Куманово
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Оддалеченоста на Куманово од меѓународниот аеродром во Скопје е 28,1 km, додека од аеродромот
„Св. Апостол Павле“ во Охрид 214 km.
Низ општината поминуваат следните делници од автопатите А1 и А2:


автопатот А1 – граница со Србија (ГП Табановце) – Куманово – Миладиновци – Велес –
Неготино – Демир Капија – Гевгелија – граница со Грција и делница Градско – Прилеп (врска
со А3);



автопат А2 – Граница со Бугарија (ГП Деве Баир) – К.Паланка – Страцин – Романовце –
Миладиновце – обиколница Скопје – Тетово – Гостивар – Кичево – Требеништа – Струга –
граница со Албанија (ГП Ќафасан);

Како и регионалните патишта:


Р 1204 - Куманово (врска со А2)- Св.Николе – Овче Поле (врска со А3) – Кадрифаково – Штип
– Софилари (врска со А4);



Р 1104 – Скопје (врска со А2 обиколница Скопје) – Арачиново – Куманово (врска со А1) –
граница со Србија (ГП Сопот);



Р2133 – Куманово (врска со Р 1104) Липково – Матејче – Никуштак – врска со Р1104;



Р 2237 – Куманово (врска со Р1204) Младо Нагоричане (врска со А2);



P29277 - Врска со A2 - Клечовце - Белјаковце - Шопско Рударе - Секулица (врска со P2247).

Локалната патна мрежа во општината е недоволно развиена и е со лош квалитет, особено онаа што
води кон некои од селските населени места. Асфалтни патишта има до сите села во Куманово, со
исклучок на населбите Зубовце, Јачинце, Довезенце.
Низ општината поминува дел од Коридорот VIII, кој има многу важно економско и општествено
значење за Република Северна Македонија во однос на развојот на земјата. Поради ова,
рехабилитацијата на веќе изградени делници од железничкиот коридор VIII и изградбата на делови
кои недостасуваат на железничката пруга на Коридорот VIII се со многу висок приоритет на
национално ниво. Вкупната должина на трасата на Коридорот 8 во Република Северна Македонија
е 309 km, од кои 152 km се изградени, а уште 157 km треба да се изградат. Делницата Куманово –
Бељаковце - Крива Паланка - Деве Баир - граница со Република Бугарија е долга 88 km.

Слика 26 Железничка инфраструктура која минува низ Општина Куманово
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Плански опфат

Релевантните регионални патни правци за предметната локација, според Просторниот план на
Република Македонија, влегуваат во групата на регионални патишта "Р1" и "Р2" и се со ознака:
– Р1104 - Скопје (врска со А2-обиколница Скопје) - Арачиново-Куманово(врска со А1) – гр. со Србија
(ГП Сопот).
Железничката мрежа релевантна за предметниот простор е СР- Табановце-Скопје-Гевгелија-ГР.
Енергетска инфраструктура
Енергетската инфраструктура ја сочинуваат: електричната и гасоводната инфраструктура.


Електроенергетска мрежа

Градот Куманово и населените места во Општината се снабдуваат со електрична енергија од
електроенергетскиот систем на Република Северна Македонија, поврзан преку примарните
трафостаници, од каде се врши пренос на енергија до корисниците и поврзување со соседните
електро системи. Напојувањето со електрична енергија на Општината се врши преку
трансформаторски постројки од различни напонски нивоа кои се распределени низ територијата на
општината.


Плански опфат

Локацијата за бензинска пумпна станица, КО Табановце, Општина Куманово нема конфликт со
постојните и планирани дистрибутивни и преносни водови. Така, трасата на постојниот 400kV
далновод Штип-Србија минува на 6,2 km источно од оваа локација.


Гасоводна мрежа

ЈП „Куманово – Гас“ Куманово е овластен дистрибутер на природен гас на територија на општина
Куманово.
Природниот гас до Куманово се дистрибуира преку Системот за пренос на гас (Гасовод) со кој
стопанисува „НЕР“ АД Скопје, а е дел од Рускиот транзитен гасовод кој поминува низ повеќе држави.
Приклучно место за снабдување и дистрибуција на природен гас на потрошувачи на територија на
град Куманово е мерно - регулационата станица, која се наоѓа до главниот автопат Е75 и е во
сопственост на „НЕР“ АД Скопје. Од таму води челичен гасовод која е примарна гасоводна делница,
додека на одредени јазли (разделни шахти) се разгрануваат секундарни водови
ЈП „Куманово – Гас“ од Куманово, на територија на Општината, има изградено гасификациона
мрежа во должина од околу 20,5 km со примарна делница во должина од 3,4 km, а останатото е
секундарен гасовод.
Бројот на приклучени објекти на корисници на природен гас е 30 приклучоци за правни лица, околу
180 станбени единици од колективни станбени згради и останатите се јавни установи, детски
градинки, основни и средни училишта, јавни претпријатија, колективни станбени згради и 72
индивидуални приклучоци за природен гас за физички лица. Процентот на домаќинства што
користат природен гас во Општина Куманово во моментот е околу 1 %, но имајќи во предвид дека
општината е пионер во гасификацијата и изградба на дистрибутивни гасоводни системи, во
наредниот период се очекува процентот на приклучени корисници да се зголемува, имајќи го во
предвид фактот дека природниот гас е најповолен, најекономичен и енергенс кој придонесува за
намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух во Куманово.
ЈП „Куманово – Гас“ континуирано обезбедува информации до потрошувачите за подигање на
свеста за придобивките од употребата на природниот гас и за мерките за подобрување на
енергетската ефикасност и придобивките од истата.
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Плански опфат

Постојниот магистрален гасовод, приклучок за Куманово, минува далеку на југ од оваа локација и
немаат конфликт.
Водоснабдување
Жителите на Куманово со вода за пиење се снабдуваат од хидро системот Липково - Глажња, а во
услови на зголемена потрошувачка на вода и од алтернативните извори за водоснабдување:
дренажниот систем Бедиње и водоснабдителниот систем Митев Мост во Проевце со потисни пумпи.
Преку доводен цевковод од акумулацијата Липково водата се носи во Филтер станицата каде се
врши нејзина преработка пред нејзино дистрибуирање во водоснабдителната мрежа.
Во руралниот дел од Општината населението користи вода од локални или мали водоводни
системи-водоводи, јавни чешми и бунари и индивидуални водоснабдителни објекти. Во руралната
средина, 36,9% се снабдуваат со вода за пиење од малите локални водоводи. Во Општина Куманово
евидентирани се 22 локални водоводи во 15 села..
ЈП “Водовод” обезбедува вода за пиење за урбаниот дел на Куманово. Потрошувачката на вода за
пиење изнесува 0,1 m3/жител/ден.
Потрошувачката на вода за пиење во последните години изнесува 8.000.000 m3/год.
Цевководите во системот за водоснабдување на Општина Куманово се од различен Вкупната
должина на мрежата од системот за водоснабдување изнесува 250 km. Околу 95% од населението
е покриено со вода за пиење, која во најголем дел е обезбедена од извори на вода (90%) и мал дел
(10%) од бунари.
Дел од индустријата се снабдува со вода од системот на водоснабдување на ЈП Куманово, додека
останатиот дел користи подземни води преку локални бунари.
Наводнување
АД „Водостопанство“ - Подружница Кумановско-Липковско Поле стопанисува со хидросистемите во
општините Липково и Куманово. Основната намена на хидро - системот Липково – Глажња, покрај
водоснабдување на градот Куманово и снабдување со техничка вода на индустриските капацитети,
е и наводнување на земјоделско земјиште во Кумановско Поле (околу 10.000 ha) и производство на
електрична енергија. Со планираната изградба на Слупчанска брана, ќе бидат опфатени околу 1500
ha дополнително земјиште за наводнување и ќе се обезбедат дополнителни резервни количини на
вода за снабдување на градот.
Во планскиот опфат нема канал за наводнување.
Управување со отпадни води
ЈП Водовод од Куманово е надлежно за одржување на атмосферската и фекалната канализациона
мрежа во Куманово и приградските населби.
Канализациона мрежа
Фекалната канализациона мрежа во рамките на градот Куманово и околните населби е со должина
од 256 km. Бројот на приклучени домаќинства на канализационата мрежа е 35.000, односно
покриеноста со канализациона мрежа опфаќа 88% од населението.
Градската фекална канализациона мрежа ги прифаќа и отпадните води од индустријата.
Одведувањето на отпадните води од домаќинствата, кои не се покриени со фекална канализација,
се врши во септички јами. Надлежноста за чистење на септичките јами во Општина Куманово е на
ЈП “Водовод” Куманово.
Атмосферска канализација
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Атмосферската канализација е со вкупна должина од 30 km, преку која се одведуваат
атмосферските отпадни води.
Пречистување на отпадни води
Отпадните комунални и индустриски води од градот Куманово без претходен третман се носат во
пречистителната станица во с. Доброшане во Куманово, освен водите од фабриката за цевки во
Куманово кои најпрво се подложени на пред третман па потоа се пречистуваат во пречистителната
станица во Куманово на конвенционален начин со активна мил односно примарен и биолошки
третман. Пречистителна станица за отпадни води започна со функционирање во 2005 година.
Располага со капацитет за пречистување на отпадни води од 100 000 еквивалент жители со можност
за проширување на капацитетот од 150 000 до 200 000 еквивалент жители.
Во рамките на пречистителната станица е изграден гравитационен доводен колектор од местото
Донков млин до пумпната станица во с. Доброшане со должина од 3 km. Од пумпната станица има
доводен колектор т.е. цевковод кој е под притисок и се протега во должина од 1 km.
Пречистителната станица има капацитет за следниот максимален проток на отпадна вода: 1 300
m3/чaс, 18 000 m3/ден, 6.000.000 m3/годишно.
Пречистувањето на отпадните води опфаќа :механички третман, биолошки третман во аерациони
базени, секундарен таложник и потоа дезинфекција. Пречистените води се ипусштаат во реката
Кумановска како вода од втора категорија, односно техничка вода.
Во близина на планскиот опфат не минува канализациона и водоводна мрежа на која би можело да
се изврши поврзување.
Управување со отпад
Во урбаниот и руралниот дел на Општина Куманово се создаваат сите видови отпад: комунален
отпад, инертен отпад (градежен шут), биоразградлив отпад, отпад од пакување, медицински отпад,
посебни видови на отпад, додека од индустријата се создава индустриски опасен и неопасен отпад.
Во следната табела се прикажани количините на отпад создаден кај производните и не производните
деловни субјекти изразен во [m 3/год.] и во [t/год.]. Презентирањето на податоците за количините на
отпад е направено и од аспект на опасен и неопасен отпад.
Табела 18 Создаден отпад од производни/непроизводни Деловни субјекти

Врз основа на претходните анализи се проценува дека вкупно количество на мешан депониран отпад
на градската депонија Краста изнесува околу 25,236 t годишно. Генерираниот отпад на годишно ниво
во Општина Куманово по жител изнесува 258 kg што е под републичкиот просек 452 kg.
На повеќе локации на територијата на Општина Куманово, се евидентирани диви депонии:
ЈП “Чистота и Зеленило” треба да отпочне процес на секундарна селекција на комуналниот отпад
бидејќи истото поседува опрема за селектирање на отпад која се наоѓа на самата депонија Краста,
се до моментот на воспоставување на регионално управување со отпадот, каде што ќе се
почитуваат процедурите за добивање на интегрирана еколошка дозвола за регионална санитарна
депонија. Со оваа мерка значително би се намалило количеството на депониран отпад на
постоечката депонија и преку селекција на отпад ќе се спречи депонирање на само запаливи видови
отпад.
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Отпадот во централното градско подрачје се собира секојдневно три пати на ден, а интервенции се
вршат во секој момент ако за тоа има потреба согласно со оперативниот план а за што
претпријатието има обезбедено дежурна служба.
Во другите делови на градот – реони, отпадот се собира два пати во текот на неделата согласно
оперативниот план, додека во приградските и руралните средини отпадот се собира еднаш неделно.
Со собирање на отпад се опфатени и населбите: Проевце, Добрашане, Карпош, Ајдучка чешма,
Игор Тричковиќ, Јане Сандански, Бедиње, Горно и Долно Којнаре, и селата: Агино село, Пчиња,
Режановце, Лопате, Романовце, Табановце, населба Железничка станица, Черкезе, Тромеѓа,
Костурник, Сопот, Речица, Вуиновиќ, Ново село, Уминдол и Љубодраг.
Од сите села и поодалечени населби отпадот согласно договорите со населените места се изнесува
еднаш во неделата.
Планскиот опфат се наоѓа надвор од населено место и со истиот се предвидува да се постават
садови за собирање на комунален отпад.
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КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ПОДРАЧЈАТА КОИ БИ
БИЛЕ ЗНАЧАЈНО ЗАСЕГНАТИ И СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА
ПЛАНОТ

5

5.1

Состојби, трендови и закани врз медиумите и областите од животната средина

Население

Најголеми социјални проблеми во општина Куманово се:


Недоволно квалификувана работна сила според потребите на локален пазар на
труд;



Неусогласеност помеѓу образовниот систем и актуелните потреби на локален
пазар на труд;



Одлив на човечки ресурси;



Низок животен стандард;



Висок процент на невработеност,особено кај младите;



Иселување и опаѓање на наталитет во руралните средини;

Во однос на урбан развој и користење на земјиште се јавуваат следните проблеми:

Здравје на
население



Недостаток од детални урбанистички планови за населени места и урбанистички
планови за вон-населените места во Општината;



Неможност од реализација на урбанистички стандарди за сите населени места
на територија на Општината;



Недоволен број на паркинг места во централниот дел на градот и узурпација на
сообраќајниците и зелените површини;



Недостаток од пешачки и велосипедски патеки;



Недостаток на зелени површини за рекреација на граѓаните;



Заземање на неурбанизираните површини со т.н. диви депонии во населените
места.

Согласно Здравствената карта на РСМ за 2018 година, најчести причини за смртност на
жителите на Општина Куманово се следните:
1. Болести на циркулаторниот систем - 57,2%;
2. Неоплазми - 18,5%;
3. Симптоми, знаци и ненормални клинички и лабораториски наоди, некласифицирани на
друго место - 6,4%;
4. Болести на респираторен систем - 5,2%;
5. Ендокрини, нутритивни и метаболични болести – 4,1%;
6. Болести на дигестивниот систем – 2,1%.
Главни проблеми се аерозагадување и квалитетот на животната средина.

Воздух и
климатски
промени

Идентификувани состојби и проблеми со квалитетот на воздухот се издвојуваат:


Стар возен парк кај граѓаните на Општината;



Отсуство на систем за централно греење;



Отсуство на контрола на квалитет на гасови од согорување кај возила;



Недостиг од контрола на димоводните канали и горилници,



Недостаток од национални и локални податоци за здравствените ефекти од



Загадениот воздух;



Горење на различни видови на отпад;



Емисии од резиденцијални извори - домашни ложишта и мобилни извори –
сообраќај;



Регионален пристап во редовното чистење на каналската мрежа;



Не се земаат предвид современите сознанија за влијанието на начинот на
урбанистичко планирање врз природата, климатските промени, топлотни
острови, одржлив сообраќај, ниту пак се земаат предвид студиите изработени на
национално ниво;
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Бучава и
нејонизирачко
зрачење

Клучни проблеми во оваа област на ниво на општина Куманово:








Вода

Почва

Биолошка
разновидност
и природно
наследство

Нивото на бучава предизвикано од сообраќајот, во последните неколку години
континуирано ја надминува максимално дозволената граница;
Недостиг на точни и прецизни податоци за стационарните извори на бучава на
територијата на општината (Катастар на создавачи на бучава во животната
средина);
Недостиг на национални и локални податоци за здравствените ефекти од
бучавата.
Евидентирани вознемирувања кај граѓаните предизвикани при одвивање на
градежни активности, производни активности во индустриските инсталации кои
се во непосредна близина на објектите за домување или интензивниот сообраќај;
Дис-континуирано следење на јонизирачкото зрачење во животна средина во
градот Куманово;
Отсуство на мониторинг на состојбата со нејонизирачко зрачење.

Клучни проблеми во однос на водите во општина Куманово се:


Нерегулирани корита и поплави во атарите на населените места;



Испуштање на нетретирани отпадни води;



Лош квалитет на површинските водни тела (зголемена матност, зголемена
концентрација на азотни материи и суспендирани материи. повисоки
концентрации на анјонски детергенти, кадмиум бакар, фекално загадување) и сл.

Клучни проблеми во оваа област на ниво на општина Куманово се:


Несоодветното управување со отпадот;



Недостаток на евидентирани ерозивни подрачја на територија на општината и
план со активности и мерки за заштита од ерозија;



Отсуство на податоци за квалитетот на почвите;



Голем број септички јами;



Голем број диви депонии;

Клучни проблеми во однос на биолошката разновидност се:


Неконтролирана
урбанизација,
изградбата
на
инфраструктура
и
индустријализацијата се главните процеси кои ја нарушуваат еколошката
рамнотежа;



Недоволна промоција и мапирање на локалитетите со природните реткости, како
и неуреден пристап до локалитетите,



Несоодветна и некомплетна законска регулатива, со преклопувања на
одговорности и надлежности на органите кои ја спроведуваат истата;



Неодржливо користење на природните ресурси;



Бавен процес на валоризација и ревалоризација на природните вредности;



Не применување на стандарди за планирање на зеленило по глава на жител.

Културно
наследство

Нема официјални податоци за состојбата со културното наследство.

Материјални
добра

Клучни проблеми во однос на водоснабдувањето и управувањето со отпадните води во
општина Куманово се:


Недостаток на вода за водоснабдување на населението во летниот период;



Големи загуби на вода за пиење;



Недоизградена целосна канализациона мрежа во населените места;



Отсуство на податоци за број на септички јами и начин на нивно одржување и
чистење;



Низок процент на покриеност со атмосферска канализација;



Со локалните/малите водоснабдителни системи, карактеристични за руралната
средина, управуваат/стопанисуваат месни заедници или поединци од месното
население поради што се соочуваат со разни предизвици:
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✓ малите водоводни системи често се управувани од лица кои немаат
специјализирано знаење, немаат тренинг/обука и имаат ниско ниво на знаење за
здравствените ризици во врска со водата за пиење;
✓ операторите често немаат пристап до професионална стручна помош, техничка
поддршка и информации за постоечки механизми за помош и поддршка кои се
достапни во регионот. Барањата или стандардите за добро одржување и
управување често не се лесно достапни на операторите;
✓ често се соочуваат со недостаток на финансиски средства за одржување,
поправки или надоградба на инфраструктурата;
✓ малите водоводни системи добиваат многу мала поддршка од релевантните
фактори во Општината, што доведува до одделување на минимални или никакви
финансиски средства, отсуство на стручна/методолошка помош и акции за
унапредување;
✓ отсуство на дезинфекција на водата и многу низок процент на покриеност со
санитација;
✓ oтсуство на санитарни заштитни зони околу водозафатите кај малите
водоводни системи.
Клучни проблеми во однос на управувањето со отпад се:

5.2



Постоење на диви депонии во општината (дел од речни корита на реките:
Коњарка, Липковска, Кумановка и Крива Река и др.) кои постојано се чистат и
повторно се создаваат нови површини со неправилно одложен отпад;



Низок степен на примарна селекција на отпадот;



Недоволно искористување на биоразградливиот отпад кој се генерира на
територија на општината.

Состојба во животната средина без имплементација на Планот

Врз основа на анализите во претходното поглавје може да се констатира дека без имплементација
на УПВНМ за изградба на бензинска пумпна станица, Е2.1 бензинска пумпа на КП 915/1 за КО
Табановце, Куманово нема да се реализираат предвидените активности во планскиот опфат и дека
состојбите во животната средина ќе останат непроменети, односно нема да се реализираат
активности кои ќе бидат потенцијални извори на емисии во животната средина и може дополнително
да го нарушат квалитетот на медиумите и областите во животната средина, особено во случај на
несреќи и хаварии.
Без имплементација на Планот ќе се намалат можностите за вработување на населението и развој
на стопанството.
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ОБЛАСТИ КОИ СЕ ОД ПОСЕБНО ЗНАЧЕЊЕ ЗА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА,
ОД АСПЕКТ НА ЗАШТИТА НА ДИВИТЕ ПТИЦИ И ХАБИТАТИТЕ

6

Подрачјето на Општината и регионот изобилува со голем број разновидни растителни видови,
меѓу кои се застапени и ретки, ендемични и реликтни растенија. Во Општината се застапени
следните ендемични растителни видови:
-

Ephedra major Host.- ефедра (локалитет Бислимска Клисура)

-

Ramonda nathaliae Pančić et Petrović (1882) – виолетова темјанушка (локалитет с. Пчиња
и Бислимска Клисура)

-

Stachys horvaticii Micevski- хорватиќев чистец (локалитет Краста, Бислимска Клисура, с
Пчиња)

-

Fritillaria orientalis Adams. (1805) - источна коцкавица (локалитет: Долина на река Пчиња)

-

Silene lerchenfeldiana Baumg (1874) – каменест ползавец (локалитет Бислимска Клисура)

-

Astragalus wilmotianus Stoj. (1926) – Стојанов козинец (Краста, Осоговски Планини,
Бислим)

-

Haplophyllum boisserianum Vis. et Panč. (1870) – дива роза (Доброшане)

-

Stachys serbica Pančić (1874) – српски раненик (Бислим, с. Пчиња)

-

Stachys horvaticii Micevski- Хорватиќев чистец (Бислим, с. Пчиња)

-

Satureja fukarekii Šilić (1979)– Фукарекиев чистец (с. Орашец)

-

Phelipaea boissieri (Rent) Stapf. (1915) – овчарска роза (Бислимска Клисура)

-

Tulipa scardica Bornm. – шарпланинско лале (Бислимска Клисура)

-

Adonis vernalis L. (1874) – гороцвет (Краста)

-

Astragalus austriacus Jacq (1762) – козинец (од с. Доброшане до с. Орашац).
Заштитени подрачја

Споменик на природата Орашац
Палеонтолошкото наоѓалиште просторно се наоѓа во долината на река Пчиња, околу 1km
југозападно од селото Орашац во општина Куманово. Овој геотоп е карактеристичен дел од
медитеранската маринска провинција од горна јура на територијата на Македонија, значаен за
реконструкцијата на палео-еколошките услови во гео - синклиналниот развој од тој период.
Овој локалитет е заштитено природно подрачје кое со одлука на општинското собрание на
Куманово е прогласено за споменик на природата.
Споменик на природата Даб Благун Орашац
Дабовото стебло (Quercus pubescens) се наоѓа наспроти населеното место Орашац, во
непосредна близина на манастирот Св. Илија. Стеблото од даб според територијалната
организација се наоѓа во општина Куманово, односно припаѓа на Кумановско - пчињскиот
микрорегион. Дабовите се наоѓаат на надморска височина од 325 m, на површина од 0,1 km 2 и
се заштитени уште од 1967 година.
Подрачјето припаѓа на континенталниот биогеографски регион. Дабовото стебло се одликува со
значајни хабитуелни карактеристики и добра физиолошка состојба.
Споменик на природата Базалтни плочи кај Куманово
Базалтните плочи кај с. Младо Нагоричане, Кумановско, претставуваат единствна појава од
таков вид на Балканскиот Полуостров. Станува збор за 8 конусовидни, на врвот зарамнети
возвишенија, кои се протегаат меридијански и верижно, во должина од околу 5 km. Тие се
остатоци од некогаш единствената вулканска плоча, формирана со излевање на базалтна
(типично вискозна) лава на овој простор пред околу 7-8 милиони години. Возвишенијата се
зарамнети на врвот, сите со слична надморска височина од 480 до 505 m. Од нив најистакнати
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се „Костоперска Карпа“ и „Вујовска Карпа“, високи 80 до 100 m, непосредно покрај магистралниот
пат Куманово – Крива Паланка.

Слика 27 Карта на заштитените подрачја во Република Македонија

Предложени области за заштита
Бислимска Клисура – е длабока клисура на реката Пчиња на околу 5 км јужно од градот
Куманово. Клисурата е долга 6.5 km и всечена во многу цврсти варовнички карпи на ридот Краста
од западната и ридот Голиќ од источната страна кои како карактеристични карбонатни (претежно
варовнички) ридови, заедно со долината (клисурата) на Пчиња, прават една природна карстна
целина, која е наречена „карстна област Бислимска Клисура“. Бислимската Клисура на реката
Пчиња е позната по своите места за гнезда на неколку видови птици грабливки и
претпоставената богата фауна со лилјаци.

Слика 28 Дел од Бислимската клисура и позначајните пештери во неа



Емералд подрачја

Емералд мрежата претставува мрежа на Подрачја од посебен интерес за зачувување (ASCI)
назначени со цел зачувување на мрежата на природни живеалишта и се развива на територијата
на земјите членки на Бернска конвенција (Конвенција за зачувување на дивиот свет и природните
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живеалишта во Европа). Во општина Куманово, подрачјето Пчиња-Герман е идентификувано
како подрачје од посебен интерес за зачувување, но планскиот опфат не влегува во границите
на истото.

Слика 29 Национална Емералд мрежа (Извор: Служба за ПИС, МЖСПП, 2008)



Орнитолошки локалитети

Во рамките на проектната активност „Развој на репрезентативна мрежа на заштитени подрачја“
Македонското Еколошко Друштво изработи и препорача репрезентативна национална мрежа на
заштитени подрачја и предложени подрачја за заштита, која ќе придонесе за поефикасно
зачувување на видовите и живеалиштата/екосистемите од национално и глобално значење во
Република Македонија. Согласно овој извештај исцртувањето на границите за предложените
значајни орнитолошки локалитети е направено земајќи ги предвид еколошките потреби на
видовите (т.е. не само местото на гнездење, но исто така и територијата на која птиците се
хранат/ловат), колку што е можно повеќе да се води грижа за идните потреби за управување со
тие подрачја, или за некои подрачја (на пример, Пелагонија, Овче Поле, Пчиња-ПетрошницаКрива Река) управување со видовите.
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Слика 30 Карта на значајни орнитолошки локалитети (ЗОЛ) во Македонија, 2010

Во општина Куманово значаен орнитолошки локалитет е подрачјето Пчиња-Петрошница-Крива
Река. Планскиот опфат не влегува во границите на овој значаен орнитолошки локалитет.

Во општина Куманово не се евидентирани значајни растителни подрачја, ниту значајни подрачја
за пеперутки.
Национална еколошка мрежа (МАК-НЕН)
Во периодот 2008 – 2011 година беше изработена националната еколошка мрежа (МАК-НЕН).
Кафеавата мечка (Ursus arctos) беше земена како целен вид за идентификација на клучните
(јадрови) подрачја, еколошките коридори и подрачјата за ревитализација што ги поврзуваат
јадровите подрачја и заштитните појаси. Изработената карта на МАК-НЕН вклучува: 13 јадрови
подрачја (клучни за одржување стабилна популација на мечката); 26 коридори (12 линиски, 11
пределски и 3 коридори со премини); заштитни појаси околу повеќето јадрови подрачја со
различна широчина во зависност од природните релјефни карактеристики и влијанието на
човекот; и повеќе подрачја за ревитализација. На Слика 22 е прикажана локацијата на Општина
Куманово, во однос на МАК- НЕН мрежата со биокоридори на кафеавата мечка, од каде може да
се констатира дека јужниот дел од територијата на Општина Куманово влегува во степско
подрачје за ревитализација. Планскиот опфат се наоѓа во северните делови на општината каде
нема евидентирно клучни јадрови подрачја ниту коридори.
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Слика 31 Местоположба на Општина Куманово во однос на МАК-НЕН мрежата

7

ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ОДРЕДЕНИ НА
НАЦИОНАЛНО ИЛИ МЕЃУНАРОДНО НИВО

Основните принципи за заштита на животната средина во државата се поставени со Уставот на
Р.С. Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91, 1/92 (Амандман I и II);
31/98 (Амандман III); 91/01 (Амандман IV-XVIII); 84/03 (Амандман XIX); 107/05 (Амандман XXXXX), 3/09 (Амандман XXXI), 49/11 (Амандман ХХХII)) како највисок правен документ во земјата.
Уставот пропишува дека еден од основните принципи на фундаменталните вредности е
регулација и хуманизација на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и
природата. Истовремено, една од основните слободи и човекови права е правото на чиста и
здрава животна средина, но и обврска на граѓаните е да ја унапредуваат и заштитуваат
животната средина, додека земјата е должна да обезбеди услови за остварување на ова
загарантирано право (Член 43).
Водена од овие уставни одредби, во Република Македонија се воспоставува функционален и
ефикасен национален систем за управување со животната средина, поврзан со:


Продолжување на процесот на приближување кон политиките на ЕУ во областа на
животната средина;



Зајакнување на административните капацитети, потребни за ефикасно управување со
заштита на животната средина;



Обезбедување платформа за ефикасна имплементација и спроведување на барањата
за заштита на животната средина преку зајакнување на капацитетите за ефикасно
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управување со животната средина на сите нивоа на управување и преку обезбедување
на тесна соработка помеѓу надлежните органи на хоризонтално и вертикално ниво;


Интеграција на политиката за заштита на животната средина во другите секторски
политики;



Поттикнување на индустријата, давателите на услуги и другите субјекти во областа на
животната средина, кон поголема одговорност за заштитата на животната средина;



Решавање на проблемите на животната средина кои се од национално значење;



Зголемување на степенот на исполнување на обврските, кои произлегуваат од
регионалните и глобалните договори во областа на животната средина;



Зголемување на нивото на инвестиции во животната средина за постигнување на
стандардите на ЕУ.

Специфични цели за заштита на животната средина:


Подобрување на квалитетот на животот и здравјето и зголемување на животниот
стандард;



Подобрување на квалитетот на воздухот и намалување на емисиите на стакленички
гасови;



Заштита и подобрување на квалитетот на водата и почвата;



Заштита и унапредување на биолошката разновидност и природното наследство;



Заштита на карактеристиките на пределот;



Заштита на материјалните добра;



Заштита и унапредување на културното наследство.

Целите за заштита на животната средина се дефинирани во согласност со националната и
меѓународната легислатива и истите се земени предвид при изработка на Извештајот за
стратегиска оцена, а опфатени се и број други стратешки, плански и програмски документи.

7.1

Цели на Стратегиската оцена на животната средина

Целите на заштита на животната средина се изразени преку целите на стратегиската оцена на
животната средина. Целите на стратегиската оцена на животната средина се прикажани преку
статусот на: населението и здравјето на населението, биолошката разновидност, водата,
почвата, воздухот, климатските промени, материјалните добра, културното наследство и
интеракцијата помеѓу нив.
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Предмет

Поврзаност со насоките и целите на
Планот

Табела 19 Поврзаност на целите на СОЖС со целите на Планот
Цели на СОЖС

-развој на активности во кои ќе се
применуваат принципите и стандардите
за заштита на животната средина;

-поставување на инфраструктура за
бензинска пумпа со примена на мерки за
заштита на квалитетот на воздухот.

-поттикнување на економскиот развој
(услуги),
нови
вработувања
и
подобрување
на
стандардот
на
населението.

-планско искористување на просторот;

-подобрување и заштита на здравјето на
луѓето,

на

-ограничување на загадувањето на
воздухот до нивоа кои не ги загрозуваат
природните системи,

-одржување
и
подобрување
квалитетот на воздухот,

-подобрување на квалитетот на живот на
луѓето.

Унапредување на животните
услови на населението

Подобрување на квалитетот
на воздухот и намалување
на емисиите на стакленички
гасови

-ограничување на емисиите на воздух во
согласност со стандардите за квалитет
на воздухот,
-намалување
на
причините
и
последиците од климатските промени.

СОЖС индикатори

-не се евидентирани ризици по здравјето
на населението;

стапка

на

-не се евидентирани заболувања, како
резултат на нарушен квалитет на
животната средина предизвикан од
содржините во планскиот опфат;

-стапка на вработеност;

-животен
стандард,
сиромаштија;

планските

-не се евидентирани прекршочни и
кривични постапки, судски спорови во
однос загриженост на животната средина и
здравјето на населението.

-емисии на полутанти од
содржини во рамките на МДК;

-стапка на употреба на обновливи извори
на енергија во планските содржини.
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Заштита и подобрување на
квалитетот на водата и
почвата

Заштита и унапредување на
биолошката разновидност,
природното наследство

Зачувување
на
карактеристиките
на
пределот
и
пејзажните
карактеристики
Заштита на материјалните
добра

-достапност до
квалитетна вода,

количество

-урбанистичко планирање и користење на
земјиштето, ќе се темели на примена на
стандардите за заштита на животната
средина;

-организирано управување со отпадот.

-третман/предтретман на отпадните води
пред финално испуштање во реципиент;

-изградба на бунар и водоводна мрежа за
санитарна и техничка вода и примена на
мерки за рационално искористување на
водите;
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доволно

-одржливо управување и користење на
водните ресурси,
-заштита, зачувување и подобрување на
состојбата на крајбрежното земјиште,
водните екосистеми и на екосистемите
зависни од вода и заштита на здравјето
на луѓето,
-намалување на штетните испуштања и
постепено елиминирање на емисиите на
опасни материи и супстанции во водите,
-заштита на почвата од деградација и
губење на нејзината плодност,
-заштита
на
гео-морфолошките
вредности на почвата;
-подобрување
на
состојбата
со
биолошката разновидност преку заштита
на екосистемите/ живеалиштата и
видовите,

-во Планот се предвидени површини кои
ќе бидат покриени со зеленило;

-заштита од загадување на почвата.

-подобрување на постојните деградирани
живеалишта и нивна ревитализација,

-планскиот опфат е земјоделско земјиште
кое ќе се пренамени во градежно;

-поврзувањето на планскиот опфат со
сите инфраструктурни мрежи ќе биде во
согласност со препораките и мислењата

-Засадување на зеленило.

-објектите во рамките на планскиот опфат
ќе бидат со висини кои се вклопуваат со
постојните пределски карактеристики на
опфатот и опкружувањето;

-контрола на емисиите во медиумите.

-намалување на притисоците и заканите
врз биолошката разновидност.
почитување на пределот (создаден од
природата и од човекот)

-изградба, заштита и подобрување или
санација
на
системите
за

-издадена дозвола за црпење на подземни
води, од страна на надлежните органи
(МЖСПП);

-издадена дозвола за испуштање на
отпадните води во непостојан воден тек од
страна на МЖСПП.

-отпадните води се собираат и истите се
подложени на третман/предтретман со
квалитет дефиниран во издадената
дозвола;

-склучени
договори
со
овластени
постапувачи за управување со разни
фракции отпад;

-изработени и имплементирани планови за
управување со несреќи и хаварии.

-контролирани емисии во медиумите на
животната средина;

-не се евидентирани загуби и штети врз
биолошката
разновидност
во
опкружувањето,
предизвикани
од
содржините во Планот.

-изградени објекти кои се вклопуваат во
амбиенталните целини на просторот;

-реализиран % на заштитно зеленило.

-издадени
мислења
од
надлежни
институции со кои се потврдува дека
предвидените плански содржини не се во
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Заштита и унапредување на
културното наследство

водоснабдување
отпадните води,

собирање

на

-почитување на законските обврски за
заштита на вредноста на културното
наследство.

-со Планот се предвидува отпадот кој ќе се
создаде од идните намени во планскиот
опфат, да се предава на овластени
компании.

кои се дадени од страна на надлежните
служби и министерства.
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и

-одржливо управување со отпадот,
-подобрување и ефикасно користење на
постојната инфраструктура.

зачувување
и
подобрување
на
историските
градби,
археолошки
наоѓалишта и други важни културни
локалитети.

со

евидентираните

конфликт со постојните и идните
инфраструктурни мрежи и објекти;

-почитување
на
материјални добра;

конфликти

-почитување на заштитни зони;

-% на дефекти или
материјалните добра.

-усогласено постапување во случаи на
евентуално откриени културни добра и
нивна заштита.
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8

АНАЛИЗА НА АЛТЕРНАТИВИ

При изработката на плански и програмски документи, со кои се планира изведување на проекти,
треба да се земе предвид и анализата на алтернативи, која се прави од аспект на избор за
најдобро решение од аспект на економска оправданост и заштита на животната средина.
Досегашниот начин на користење на просторот на предметната локација е алтернативно
разгледуван како состојба да не се прави ништо („do nothing scenario“), во смисла на предметната
локација да не се имплементира Планот и локацијата во иднина да остане земјоделско земјиште.
Оваа алтернатива се покажува како соодветна, но ако се земе во предвид дека планскиот опфат
се наоѓа во близина на магистрален пат, така што во даден временски период постои можност
земјоделското земјиште да ја изгуби својата вредност и првобитна намена. Исто така,
разгледувано од социо-економски аспект оваа алтернатива нуди помали економски приходи.
Имплементацијата на Планот кој предвидува изградба на бензинска пумпа на предвидената
локација се покажува поприфатлива алтернатива, во однос на разгледуваната алтернатива „do
nothing scenario“, од повеќе аспекти:


Планскиот опфат не е во конфликт со планови од повисоко ниво;



Планскиот опфат не се наоѓа во заштитено подрачје;



Добра сообраќајна поврзаност;



Урбанизација на просторот што отвора можности на Општината за привлекување на
инвестиции;



Можност за вработување на локалното население и стопански развој на Општината;



Зголемени приходи во општинскиот буџет.

Заклучок: Разгледуваната
алтернатива.

алтернатива

да

се

имплементира

Планот

е

прифатлива
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9

ВЕРОЈАТНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И
МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ

Потенцијалните влијанија врз животната средина и социјалните влијанија кои може да бидат
предизвикани со имплементација на планските содржини предвидени во УПВНМ за изградба на
бензинска пумпна станица, Е2.1 бензинска пумпа на КП 915/1 за КО Табановце, Куманово, може
да се разгледуваат од аспект на негативни влијанија и од аспект на идни придобивки, односно
позитивни влијанија.
Извештајот за стратегиска оцена на животната средина ги зема предвид влијанијата врз сите
медиуми и области на животната средина и социо-економските аспекти, но од генерален аспект.
Влијанијата врз специфичните медиуми од животната средина, здравјето на населението и
социјалните влијанија ќе бидат елиминирани или ефективно намалени, доколку при
имплементација на Планот бидат земени предвид мерките за намалување на влијанијата
дефинирани во Планот, во Извештајот за стратегиска оцена на животната средина, како и
мерките кои ќе произлезат на ниво на проекти, односно елаборатите за заштита на животната
средина.
Влијанијата врз медиумите од животната средина, здравјето на населението и социјалните
влијанија кои може да произлезат со имплементација на Планот, како и предлог мерките за нивно
намалување се прикажани во следните табели.
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СОЦИО-ЕКОНОМСКИ ВЛИЈАНИЈА

Влијанија кои може да бидат предизвикани со имплементација на УПВНМ за изградба на бензинска пумпна станица и
мерки за намалување

Вид на
влијанија


Директни
влијанија


Индиректни
влијанија1



Кумулативни
влијанија 2



Синергистички
влијанија3

Мал

Интензитет

НП4

Повратни/неповратни
влијанија

Долгорочно

Времетраење

СОЦИО-ЕКОНОМСКИ ВЛИЈАНИЈА

Влијанијата се оценуваат како позитивни и затоа не се препорачуваат мерки за намалување на влијанието.

Позитивни

Разгледувано од социо-економски аспект, имплементацијата на Планот позитивно ќе влијае врз населението во Општината, затоа што
ќе се отворат можности за нови вработувања и ангажирања на локалното население, услови за хумано и урбано користење на
просторот, и развој на стопанството. Имплементацијата на Планот позитивно ќе влијае и врз приходите во општинскиот буџет, како
резултат на даноци и комунални такси од страна на корисниците на просторот. Активирањето на овој простор ќе овозможи развој на
повеќе дејности непосредно поврзани со изработката и ефектуирањето на урбанистички решенија и тоа: проектирањето,
градежништвото, комуналните дејности, сообраќајот, занаетчиството, туризмот и др.

ЕКОНОМСКИ ПРИДОБИВКИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО

на

Опис
на
влијанијата

Оцена
влијанијата

Мерки
за
намалување
на
влијанијата

КОРИСТЕЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО/СОПСТВЕНОСТ

1
Секундарни или индиректни влијанија се оние, кои не се директен резултат од Планот и се разликуваат од директните влијанија. Примери за вакви влијанија можат да бидат: можните
влијанија од Планот би ги нарушиле идните планови за развој или заштита на одредено подрачје, кое е блиску до подрачјето од интерес
2
Кумулативни се оние влијанија, кои произлегуваат онаму каде одредени поединечни развојни активности немаат значајни влијанија, но заедно би имале значајни влијанија или онаму
каде неколку индивидуални влијанија од Планот (на пр. бучава, прашина или визуелен ефект) имаат комбиниран ефект.
3
Синергистички влијанија се оние каде интеракцијата од поедините активности, продуцираат поголем ефект отколку збирот на поединечните влијанија. Синергичните ефекти обично се
случуваат кога природните живеалишта, ресурсите или човековите населби се во близина на планираните активности.
НП - не е применливо
4
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на

Опис
на
влијанијата

Оцена
влијанијата

Мерки
за
намалување
на
влијанијата

Директни
влијанија
НП

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина

Индиректни
влијанија
НП

НП

Кумулативни
влијанија

НП

Синергистички
влијанија

НП

Интензитет

НП

Повратни/неповратни
влијанија

НП

Времетраење

За реализација на активностите во планскиот опфат ќе се користи приватно земјиште. Земјиштето на кое ќе се градат објектите
претставува земјоделско земјиште, кое треба да се пренамени во градежно земјиште за да може да се започне со градба на
предвидените содржини.
Земјиштето претходно било користено како земјоделско и обработувано од страна на поранешните сопственици. Поради мигрирање и
иселување на наследниците, истото повеќе не се користи за примарната намена.
Имплементацијата на Планот нема да предизвика негативни влијанија врз користењето на земјиштето и сопственоста на околните
парцели.
Вид на
влијанија
Неутрални

Не е применливо.

ВЛИЈАНИЈА ВРЗ МЕДИУМИТЕ И ОБЛАСТИТЕ ОД ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Имплементацијата на предвидените плански содржини, бензинска пумпна станица, ќе допринесе за генерирање на емисии во
животната средина, кои доколку не се соодветно третирани и управувани може да го засегнат локалното население.

ЗДРАВЈЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Опис
на
влијанијата

Можните влијанија врз здравјето на населението може да настанат во случај на несоодветен третман на отпадните води пред нивно
испуштање во крајниот реципиент, несоодветен третман на емисиите во воздух, несоодветно управување со разни фракции отпад,
несоодветно складирање и ракување горива, масла и др., несакани истекувања како и друг вид на несреќи и хаварии. Несоодветниот
третман на емисиите и можната појава на несреќи и хаварии може да предизвика директни или индиректни ефекти врз здравјето на
населението во близина на планскиот опфат. Можните емисии во медиумите од животната средина генерирани од предвидените
плански содржини може да предизвикаат кумулативни влијанија врз здравјето на населението, како резултат на близината на
магистралниот пат, обработливите земјоделски површини, објектите за домување и сл. кои претставуваат извори на емисии во
животната средина и даваат придонес на квалитетот на животната средина.
Со примена на мерки за соодветно управување со емисиите се очекува дека ќе бидат избегнати или намалени негативните влијанија
со кои може да се наруши здравјето на населението.
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Оцена
влијанијата

на

Мерки
за
намалување
на
влијанијата

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина

Вид на
влијанија


Директни
влијанија


Индиректни
влијанија


Кумулативни
влијанија



Синергистички
влијанија

Мал до среден

Интензитет

Повратни

Повратни/неповратни
влијанија

Долгорочни

Времетраење

Како резултат на горенаведеното може да се заклучи дека влијанијата врз здравјето на населението од реализација на содржините
во планскиот опфат, во услови на нормали оперативни услови, може да се оцени со мал до среден интензитет. Подетална анализа
за влијанијата врз животната средина и здравјето на населението, кои ќе потекнуваат од работењето на бензинската пумпа ќе се
направи на ниво на проекти.

Негативни

За намалување или избегнување на можните влијанија врз здравјето на населението се препорачува примена на сите
предложени мерки за заштита на медиумите и областите од животната средина на ниво на планска и проектна документација.
Се препорачува особено внимание да се посвети на управувањето со отпадните води, емисиите во воздухот, отпадот, како и
мерките за заштита од несреќи и хаварии.
Имплементацијата на овие мерки ќе придонесе за елиминирање на евентуалните негативни влијанија врз животната средина,
кои може да се рефлектираат на директен или индиректен начин врз здравјето на луѓето.

ВЛИЈАНИЈА ВРЗ МЕДИУМИТЕ И ОБЛАСТИТЕ ОД ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО
ВОЗДУХ И КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ
Опис
на
влијанијата

Имплементацијата на Планот ќе допринесе за генерирање на емисии во воздух како резултат на зголемена фреквенција на
возила, работните активности (складирање и преточување на горива), начин на затоплување на планските содржини и сл.
Овие извори на емисии, доколку не се соодветно управувани, може да предизвикаат промени на квалитетот на воздухот во однос
на SO2, NOx, VOC, O3, CO, CO2, суспендирани честички и сл. Генерираните емисии во воздухот може да се исталожат во форма
на седимент врз почвата и да предизвикаат нарушување на квалитетот на почвата во околното опкружување, нарушување на
квалитетот на атмосферските води со промивање на седиментот, да влијаат врз квалитетот на земјоделските култури и сл.
Генерираните емисии од планските содржини може да предизвикаат директни кумулативни влијанија врз квалитетот на воздухот
и индиректни влијанија врз останатите медиуми од животната средина како резултат на емисиите во воздух генерирани од
возилата кои се движат по магистралниот пат, близината на објектите за домување кои користат фосилни горива за затоплување,
емисиите во воздух кои се генерираат при обработка на земјоделски површини, емисиите во воздух од возилата кои ги користат
услугите на другите стопански капацитети и сл. Исто така квалитетот на воздухот може значително да се наруши во услови на
несреќи и хаварии.
Меѓутоа, во нормални оперативни услови и со примена на мерки за намалување на емисиите во воздух не се очекуваат количини
на емисии кои може значително да го нарушат квалитетот на воздухот или да имаат значителен придонес кон климатските
промени.
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Оцена
влијанијата

на

Мерки
за
намалување
на
влијанијата

ВОДИ
Опис
на
влијанијата

Вид на
влијанија


Директни
влијанија


Индиректни
влијанија


Кумулативни
влијанија


Синергистички
влијанија

Мал до среден

Интензитет

Повратни

Повратни/неповратни
влијанија

Долгорочни

Времетраење

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина

Негативни

Со цел да се избегне нарушување на квалитетот воздухот се препорачува:
 елиминирање на употребата на фосилни горива како енергенс во услужните објекти и искористување на потенцијалот на
сончевата енергија;
 третман на емисиите во воздух и контрола на емитерите, специфично дефинирани на ниво на проект;
 примена на мерки за енергетска ефикасност;
 соодветно управување со отпадот;
 хортикултурно уредување со автохтони видови;
 објектите да работат во согласност со добиените решенија од изготвените елаборати за заштита на животната средина;
 примена на мерките за заштита од несреќи и хаварии предложени на ниво на План, како и мерките кои подетално ќе
произлезат на ниво на проектна документација.
Други мерки за спречување и контрола на влијанијата врз квалитетот на амбиентниот воздух се очекува да произлезат со
соодветната анализа на влијанијата на ниво на проект. Неопходно е доследно применување на мерките кои ќе произлезат од
овие документи и соодветна контрола над нивната имплементација од страна на надлежните органи.

ВЛИЈАНИЈА ВРЗ МЕДИУМИТЕ И ОБЛАСТИТЕ ОД ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Имплементацијата на Планот може да предизвика негативни влијанија врз водни ресурси.
За водоснабдување на предвидените содржини во планскиот опфат се предвидува да се врши од бунар. Користењето на
подземните води за водоснабдување може да предизвика негативни влијанија врз режимот на подземните води. Интензитетот
на овие влијанија ќе зависи од исцрпените количини на вода, како и од издашноста на подземните води. Со рационално
користење на овие води не се очекуваат значителни влијанија.
Имплементацијата на Планот ќе допринесе за генерирање на отпадни води (санитарни, технички отпадни води - перална за
камиони/возила, како и атмосферски води) кои доколку не се соодветно управувани може да предизвикаат негативни влијанија
врз површинските и подземните води. Исто така, квалитетот на водите може да биде нарушен како резултат на неправилно
управување со отпадот, неправилно ракување и складирање со горива, а особено во случај на евентуални несакани истекувања,
промивање на површини, седимент, несреќи и хаварии и др.
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Оцена
влијанијата

на

Мерки
за
намалување
на
влијанијата

ПОЧВА

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина

Вид на
влијанија


Директни
влијанија


Индиректни
влијанија



Кумулативни
влијанија



Синергистички
влијанија

Мал до среден

Интензитет

Повратни

Повратни/неповратни
влијанија

Долгорочни

Времетраење

За собирање и третман на фекалните отпадни води во планскиот опфат се предвидува изградба на канализациона мрежа,
собирање и нивно пречистување во пречистителна станица, пред нивен испуст во реципиент-непостојан водотек. Атмосферските
води ќе се собираат во атмосферска канализација и испуштаат во реципиент. Поради тоа што сите атмосферски води нема да
се третираат во предвидениот маслофаќач пред нивен испуст во непостојан површински водоток можни негативни влијанија врз
површински води и почва. Исто така влијанија врз води и почва се можни како резултат на испуштање на нетретирани отпадни
води од миење на возила.
Генерираните отпадни води од планскиот опфат ќе предизвикаат кумулативни влијанија врз водите.
Влијанија врз квалитетот на водите се можни и од несоодветно управување со создадениот отпад, особено отпадот кој поседува
опасни карактеристики.

Негативни

За намалување на влијанијата врз водите се препорачува:
 За изградба на предвидената пречистителна станица (и други градби, како цевководи, ревизиони шахти и сл.) лоцирана
во крајбрежен појас на непостојан површински водоток да се обезбеди водостопанска согласност од МЖСПП, сектор
води;
 За користењето на подземните води да се обезбеди соодветна дозвола за користење подземни води (бунари), издадена
од Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната средина-Сектор за води;
 Рационално искористување на водите;
 Сите атмосферските отпадни води и отпадните води од миење на возилата да се третираат во маслофаќач и таложник
пред нивен испуст во реципиент;
 За испуштање на отпадни води (санитарни, атмосферски и технички води) во повремен воден тек (Сопотски Дол) да се
обезбеди дозвола за испуштање од Органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на
животната средина-Сектор за води;
 Третманот на отпадните санитарни води да се врши во зависност од граничните вредности на параметрите за испуст
дефинирани во дозволата за испуштање, односно да ги исполнуваат условите за II категорија на квалитет на води;
Следење на квалитетот на испуштените води во крајниот реципиент;
Редовна контрола на исправноста на резервоарите за складирање на горива;
Примена на мерките за управување со емисиите во воздух, почва, отпад, како и несреќи и хаварии.
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Вид на
влијанија


Директни
влијанија


Индиректни
влијанија



Кумулативни
влијанија



Синергистички
влијанија

Мал

Интензитет

Повратни

Повратни/неповратни
влијанија

Долгорочни

Времетраење

Имплементацијата на Планот може да предизвика негативни влијанија врз почвите како резултат на исталожување на емисиите
од воздухот врз почвите во форма на седимент, несоодветно управување со отпадните води и отпадот, неправилното ракување
и складирање на горива, масла, несакани истекувања, односно состојби кои може да предизвикаат на несреќи и хаварии.
Можните емисии во медиумите од животната средина генерирани како резултат активностите во предвидениот плански опфат
може да предизвикаат кумулативни влијанија врз почвите како резултат на емисиите кои се генерираат од транспортните возила
во регионалниот пат и емисиите од земјоделските активности. Квалитетот на почвите може значително да се наруши во услови
на несреќи и хаварии.
При нормални оперативни услови и со примена на мерките за управување и контрола на емисиите не се очекуваат значителни
влијанија врз почвите.

Негативни

Со цел да се избегне нарушување на квалитетот на почвата се препорачува на ниво на проект да се имплементираат мерките
за намалување на влијанијата врз водите, воздухот, примена на мерките за управување со отпад и мерките за заштита од
несреќи и хаварии, кои се предвидени во планската документација, во овој Извештај, како и мерките кои ќе произлезат на ниво
на проектна документација.

ВЛИЈАНИЈА ВРЗ МЕДИУМИТЕ И ОБЛАСТИТЕ ОД ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Вид на
влијанија

Директни
влијанија

Индиректни
влијанија

Кумулативни
влијанија

Синергистички
влијанија

Интензитет

Повратни/неповратни
влијанија

Времетраење

Имплементацијата на Планот не се очекува да предизвика значителни негативни влијанија врз биолошката разновидност, пред
се заради фактот што планскиот опфат и околното опкружување претставуваат земјоделско земјиште, без особено важни
природни карактеристики, каде не е утврдено постоење на ендемични, ретки или загрозени видови. Врз основа на ова може да
се заклучи дека со имплементацијата на планот може да биде засегната агробиоценозата во рамките на опфатот и непосредното
опкружување. Со предвидените активности за управување со отпадните води, воздух и отпад, управување со несреќи и хаварии
ќе се намалат/елиминираат евентуалните влијанија врз биолошката разновидност во непосредното опкружување. Влијанијата
врз биолошката разновидност се оценуваат со мал интензитет.

БИОЛОШКА РАЗНОВИДНОСТ И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО

на

Опис
на
влијанијата

Оцена
влијанијата
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Негативни
Мал
Повратни
Долгорочни




Заради карактерот на планскиот опфат и незначителната флора и фауна, не се разгледуваат особени мерки за намалување на
влијанијата врз биолошката разновидност, освен примена на препорачаните мерки за намалување на емисиите во воздух, вода,
ракување и складирање на материјали, отпад, бучава, примена на мерки за заштита од несреќи и хаварии и сл.

Вид на
влијанија


Директни
влијанија



Индиректни
влијанија



Кумулативни
влијанија



Синергистички
влијанија

Мал

Интензитет

Неповратни

Повратни/неповратни
влијанија

Долгорочни

Времетраење

За намалување на влијанијата врз пределот се препорачува изградба на објекти со висина која се вклопува во просторот на
локацијата и во однос на опкружувањето.

Негативни

Изградените плански содржини нема да предизвикаат значајни влијанија врз пределот, како резултат на постојните пределски
карактеристики, но секако ќе го изменат сегашниот изглед на планскиот опфат, заради поставување на нови содржини и
замена на досегашниот изглед на земјоделско земјиште. Влијанијата врз пределот се оценуваат со мал интензитет.

ВЛИЈАНИЈА ВРЗ МЕДИУМИТЕ И ОБЛАСТИТЕ ОД ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Мерки
за
намалување
на
влијанијата

ПРЕДЕЛ

на

Опис
на
влијанијата

Оцена
влијанијата

Мерки
за
намалување
на
влијанијата

ВЛИЈАНИЈА ВРЗ МЕДИУМИТЕ И ОБЛАСТИТЕ ОД ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Вид на
влијанија

Директни
влијанија

Индиректни
влијанија

Кумулативни
влијанија

Синергистички
влијанија

Интензитет

Повратни/неповратни
влијанија

Времетраење

Во согласност со податоците од Просторниот План на предметната локација не е евидентирано културно наследство, бидејќи
станува збор за обработливо земјоделско земјиште. Се предвидува дека имплементацијата на Планот нема да предизвика
негативни влијанија врз културното наследство.

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

на

Опис
на
влијанијата

Оцена
влијанијата

89

Мерки
за
намалување
на
влијанијата

БУЧАВА

на

Опис
на
влијанијата
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за
намалување
на
влијанијата

НП

НП

НП

НП

НП
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НП

НП

НП

Доколку при изведувањето на земјените 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, односно веднаш да се запре со започнатите градежни активности и да се извести надлежната институција за
заштита на културното наследство согласно член 129 од Законот за заштита на културното наследство („Службен весник на
Република Македонија“ бр. 20/04; 71/04; 115/07; 18/11; 148/11; 23/13; 137/13; 164/13; 38/14; 44/2014; 199/14; 104/15; 154/15; 192/15;
39/16; 11/18; 20/19).

ВЛИЈАНИЈА ВРЗ МЕДИУМИТЕ И ОБЛАСТИТЕ ОД ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

Директни
влијанија


Индиректни
влијанија



Кумулативни
влијанија



Синергистички
влијанија

Мал до среден

Интензитет

Повратни

Повратни/неповратни
влијанија

Долгорочни

Времетраење

Имплементацијата на Планот ќе допринесе за зголемување на нивото на бучава како резултат на работните активностите во
објектите, движењето на возилата, присуството на луѓе.
Најблиските објекти за домување на наоѓаат на оддалеченост од околу 150 m и не се очекува истите да бидат засегнати од
зголемено ниво на бучава. Зголеменото ниво на бучава може негативно да влијае врз биолошката разновидност присутна во
опкружувањето на опфатот. Како резултат на близината на магистралниот пат по кој се одвива интензивен сообраќај можни се
кумулативни влијанија од бучава.
Вид на
влијанија
Негативни

За намалување на нивото на бучава се препорачува примена на следните мерки:
 уште во фазата на градба на објектите да се применат сите неопходни мерки за намалување на бучавата, како што се
избор на соодветни изолациони материјали, врати, прозори и сл.
поставување на предвиденото зеленило;
почитување за законските обврски за дозволено ниво на бучава.
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Директни
влијанија

Индиректни
влијанија



Кумулативни
влијанија



Синергистички
влијанија

Не може да се

Интензитет

Повратни/Неповратн

Повратни/неповратни
влијанија

Краткорочни/До

Времетраење

лгорочни



и



Отпад
Имплементацијата на Планот ќе допринесе за генерирање на разни фракции отпад кои може да се класифицира како опасен и
неопасен отпад. Неправилното управување со создадените фракции отпад може да резултира со директни или индиректни
влијанија врз квалитетот на медиумите и областите од животната средина и здравјето на населението.
Инфраструктурни мрежи
За непречено функционирање на планскиот опфат, потребно е поврзување со електро-дистрибутивната мрежа, телекомуникациска
мрежа и сл.
Имплементацијата на Планот може да предизвика влијанија врз материјалните добра во случај на несреќи и хаварии, несоодветен
приклучок и сл. Интензитетот на влијанијата врз материјалните добра во оперативната фаза при нормални услови и во услови на
несреќи и хаварии не може да се предвиди, затоа истите ќе бидат предмет на подетална анализа на ниво на проект.
Вид на
влијанија
Негативни

одреди во оваа фаза

Почитување на заштитни зони на инфраструктурните објекти;
Имплементација на сите предложени мерки и решенија дадени во планската документација за изградба на објектите, како
и примена на сите мерки кои ќе потекнуваат од поединечните елаборати, со што ќе се овозможи елиминирање на
евентуалните несреќи и хаварии кои може да предизвикаат негативни влијанија врз материјалните добра и животната
средина;
На ниво на Проект да се утврдат поконкретни мерки за управување со разни фракции отпад.

За намалување на влијанијата врз материјалните добра се препорачува примена на следните мерки:





ВЛИЈАНИЈА ВРЗ МЕДИУМИТЕ И ОБЛАСТИТЕ ОД ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО
НЕСРЕЌИ И ХАВАРИИ
Опис
на
влијанијата

Имплементацијата на планските содржини во предвидениот опфат може да претставува ризик за појава на несреќи и хаварии, во
услови на вонредни состојби предизвикани од природни катастрофи, воени дејствија, технолошки несреќи (како резултат
несоодветно складирање и ракување со горива и други опасни и неопасни материи, човечка негрижа) и сл.
Овие состојби може да предизвикаат појава на пожар и/или експлозија, несакани истекувања и сл., кои може да ги засегнат
медиумите и областите од животната средина, здравјето на населението.
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Мерки
за
намалување
на
влијанијата

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина

Вид на
влијанија


Директни
влијанија


Индиректни
влијанија

Кумулативни
влијанија



Синергистички
влијанија

одреди во оваа фаза

Не може да се

Интензитет

влијанија

Повратни/неповратни

Повратни/неповратни
влијанија

лгорочни

Краткорочни/До

Времетраење

Во услови на нормални оперативни активности не се очекуваат ризици по животот и здравјето на луѓето или животната средина.
Но, при услови несреќи и хаварии може да се појават состојби кои може да предизвикаат значителни негативни влијанија врз
медиумите од животната средина и здравјето на населението, а исто така да предизвикаат значителни економски загуби на
заедницата.
Влијанијата врз медиумите и областите од животната средина, здравјето на населението и економските загуби во случај на несреќи
и хаварии се оценуваат со умерен до голем интензитет.

Негативни



За да се намали можноста за појава на незгоди, несреќи и хаварии се препорачува примена на строги мерки за:
 заштита од пожар;
 заштита од воени разурнувања;
 заштита од природни непогоди;
 почитување на дефинирани заштитни зони на инфраструктурни објекти и мрежи;
 заштита од технички несреќи;
 почитување на зоните дефинирани во согласност со Правилникот за изградба на станици за снабдување со горива на
моторни возила и складирање и преточување на горивата („Сл. лист на СФРЈ“ бр. 27/71 и бр. 29/71), издвоени се три зони
за заштита од пожар и експлозии и зони на опасност:
I.Зона-ја опфаќа внатрешноста на резервоарот и окното во кое се сместени приклучоци за полнење,
II.Зона-го зафаќа просторот околу окното со радиус од 3 m и висина од 1 m над теренот и просторот околу автоматот за
точење на гориво со радиус од 2,5 m и височина од 1 m над теренот,
III.Зона-го опфаќа просторот над околниот терен со широчина од 5 m мерено хоризонтално од работ на зоната II и висина
0,5 m мерено од почвата;
исполнување на други барања дефинирани во законските и подзаконските акти поврзани со складирање и преточување
на горива.


Не се очекуваат преку гранични влијанија

ВЛИЈАНИЈА ВРЗ МЕДИУМИТЕ И ОБЛАСТИТЕ ОД ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И ЗДРАВЈЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО
ПРЕКУ ГРАНИЧНИ ВЛИЈАНИЈА
Опис на влијанијата

92

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина

10 ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ ВРЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНОТ ОД
АСПЕКТ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Стратегиската оцена на животната средина вклучува мониторинг над реализација на планскиот
документ, УПВНМ за изградба на бензинска пумпна станица Е2.1 Бензински пумпи на КП 915/1
за КО Табановце, Општина Куманово (2021 – 2026) и сите значителни идентификувани
позитивни и негативни влијанија, кои би настанале од реализација на Планот.
Планот за мониторинг дава можност за систематско набљудување над имплементацијата на
планските содржини и испитување и оценување на состојбите во медиумите и областите од
животната средина и социо-економските аспекти.
Планот овозможува воспоставување на интерактивна врска помеѓу сите вклучени страни и
претставува основа за надлежните институции, да го контролираат процесот на спроведување
на законската регулатива и да донесуваат правилни одлуки. Основните придобивки од
мониторингот над имплементација на Планот се:


Потврдување дека договорените услови при одобрувањето на Планот се соодветно
спроведени;



Обезбедување податоци за понатамошно следење на состојбите/трендови во
животната средина;



Обезбедување поголем увид во промените на состојбите со медиумите во
животната средина на одредени локации;



Потврдување дека идентификуваните влијанија се под контрола и успешно се
намалени со примена на предвидените мерки за нивно намалување/ублажување;



Идентификување на непредвидени влијанија од имплементацијата на Планот и
управување со истите.

Со цел да се изврши мониторинг на ефективноста на Планот, потребно е следење на
поставените индикатори и нивниот развој, при што треба да се земат предвид и податоците за
тековната состојба на животната средина.
Со следењето на состојбата на животната средина ќе се потврди оправданоста и примената на
предложените мерки за ублажување и нивната функционалност, што претставува голема
придобивка во однос на заштитата на животната средина.
Следењето на состојбата на медиумите во конструктивната фаза, ќе се реализира низ
спроведување на посебните проектни активности, со дефинирани параметри за следење на
секој медиум и со дефинирана фреквенција за секоја проектна активност, поединечно.
Имплементацијата на Планот, примената на предложените мерки за ублажување на влијанија и
нивната функционалност, оправданоста на целите на Планот и на стратегиската оцена на
животната средина ќе се потврдат преку следење на следните индикатори:
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-Следење на имплементацијата на содржините
предвидени во Планот;

Мониторинг

-Зголемена стапка на вработеност;

-Не се евидентирани ризици по здравјето на
населението;

СОЖС индикатори

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина

-Следење на имплементацијата на мерките за
заштита на животната средина предложени во
Планот, Извештајот за СОЖС и од останатите
проекти со кои ќе се потврди оправданоста за
изградба на планските содржини;

-Подобрен животен стандард, стапка на
сиромаштија;

Извори на верификација

- Локална самоуправа на општина
Куманово;

- Министерство за транспорт и врски;

- Министерство за животна средина и
просторно планирање;

- Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство;

- Министерство за здравство;

- Агенција за вработување на Република
Македонија/Завод за вработување;

- Локална самоуправа на општина
Куманово;

-Не се евидентирани заболувања, како
резултат на нарушен квалитет на животната
средина предизвикан од содржините во
планскиот опфат;

-Следење на состојбата на медиумите во
животната средина,
состојба

на

здравствената

- Јавно комунално претпријатие;

- Дирекција за заштита и спасување;

- Државен завод за статистика;

-Контролирани емисии во медиумите на
животната средина;

- Извештаи, проектни/документи, дозволи,
одобренија, мислења и сл.

-Следење на имплементацијата на содржините
предвидени во Планот;

- Министерство за животна средина и
просторно планирање;

- Министерство за транспорт и врски;
-Не се евидентирани загуби и штети врз
биолошката разновидност во опкружувањето,
предизвикани од содржините во Планот.

-Следење на буџетот и приходите на локално
ниво.

-Следење на (не)вработеноста,

-Следење на демографската состојба,

-Следење на
населението,

-Не се евидентирани прекршочни и кривични
постапки,
судски
спорови
во
однос
загриженост на животната средина и
здравјето на населението.

Табела 20 План за мониторинг
Цели
Унапредување на
животните
услови на
населението

Заштита и
унапредување на
биолошката
разновидност

-Следење на имплементацијата на мерките за
заштита на животната средина предложени во
Планот, Извештајот за СОЖС и од останатите
проекти.

- Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство;

- Јавно комунално претпријатие;

- Дирекција за заштита и спасување;

- Извештаи, проектни/плански документи,
дозволи, одобренија, мислења и сл.
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Подобрување на
квалитетот на
воздухот и
намалување на
стакленичките
гасови

Заштита и
подобрување на
квалитетот на
водата и почвата
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од

- Локална самоуправа на општина
Куманово;

емисиите

-Евидентиран третман
услужните објекти;

- Министерство за животна средина и
просторно планирање;

на

- Концентрациите на емисии се во рамките на
МДК;

- Дирекција за заштита и спасување.

-Следење на имплементацијата на мерките за
заштита на амбиентниот воздух дадени во
Планот, Извештајот за СОЖС и од останатите
проекти;
-Следење на квалитетот на амбиентниот воздух
и емисиите од емитерите.

-Стапка на употреба на обновливи извори на
енергија
во
услужните
објекти;
-Не се евидентирани несреќи и хаварии.

- Извештаи, проектни/плански документи,
дозволи, одобренија, мислења и сл.

- Дирекција за заштита и спасување;

- Јавно комунално претпријатие;

- Министерство за здравство;

- Министерство за транспорт и врски;

- Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство;

- Министерство за животна средина и
просторно планирање;

- Локална самоуправа на општина
Куманово;

-Следење на имплементацијата на содржините
предвидени во Планот;

-Атмосферските води и отпадните води од
миење на возила се третираат во маслофаќач
и таложник пред испуст во реципиент;

-Отпадните санитарни води се собираат во
канализациона мрежа и истите се третирани
во пречистителна станица во согласност со
дефиниран квалитет за испуст согласно
обезбедената дозволата;

- Обезбедена дозвола за испуштање на
отпадните води во непостојан површинско
водоток.

- Обезбедена дозвола за црпење на подземни
води како техничка вода, од страна на
МЖСПП;

-Следење на имплементацијата на мерките за
заштита на водите и почвата предвидени во
Планот, Извештајот за СОЖС и од останатите
проекти;
-Следење на начинот на користење на водните
ресурси и нивните количини;
-Следење на начинот на собирање и третман на
отпадните води пред испуштање во реципиент;
-Следење на квалитетот на почвата, доколку
има индикации за можни загадувања;
-Следење на начинот на управување со отпад;
-Следење на квалитетот на воздухот.

-Отпадот се собра во соодветни садови и се
предава на овластени компании;
-Склучени договори со овластени постапувачи
за управување со разни фракции отпад;
-Изработени и имплементирани планови за
управување со несреќи и хаварии;
-Не се евидентирани појави на несреќи и
хаварии.
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Заштита
и
унапредување на
пределот
и
пејзажните
карактеристики
Заштита на
материјалните
добра

Заштита на
културните
добра

- Локална самоуправа на општина
Куманово;
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-Изградени објекти кои се вклопуваат во
амбиенталните целини на просторот;

- Министерство за животна средина и
просторно планирање;

- Агенција за заштита на културното
наследство;

- Министерство за култура;

- Извештаи, проектни/плански документи,
дозволи, одобренија, мислења и сл.

- Дирекција за заштита и спасување;

- Јавно комунално претпријатие и
овластени собирачи на отпад;

- Министерство за внатрешни работи;

- Министерство за здравство;

- ЕВН, Мепсо, Македонски
телекомуникации;

- ЈП за државни патишта;

- Министерство за економија;

- Министерство за транспорт и врски;

- Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство со
подрачните единици;

- Министерство за животна средина и
просторно планирање;

- Локална самоуправа на општина
Куманово;

- Министерство за транспорт и врски.

-реализиран % на заштитно зеленило.

-Издадени мислења од надлежни институции
со кои се потврдува дека предвидените
плански содржини не се во конфликт со
постојните и идните инфраструктурни мрежи и
објекти;

-Следење на изградбата на објектите во
рамките на планскиот опфат, нивните висини и
вклопувањето на опкружувањето, поставување
на заштитно зеленило.

-Следење на имплементацијата на содржините
предвидени во Планот, примената на мерките
за избегнување на конфликтите со постојните
инфраструктурни објекти и мрежи (постојани
или идни планирани).

-Усогласено постапување во случаи на
евентуално откриени културни добра и нивна
заштита.

-Не се евидентирани појави на несреќи и
хаварии.

со
на

-Следење на начинот за водоснабдување,
управување со отпадни води, отпад и сл.

-Планските содржини се изградени
почитување
на
заштитните
зони
инфраструктурните мрежи и објекти;

-Следење на имплементацијата на мерките за
заштита од несреќи и хаварии.

-Следење на имплементацијата на планските
содржини во однос на почитување на
законските обврски за заштита на вредноста на
културното наследство.

- Локална самоуправа на општина
Куманово;
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11 ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ
Заклучоци:
 Предмет на Стратегиската оцена на животната средина е УПВНМ за изградба на бензинска
пумпна станица, Е2.1 бензинска пумпа на КП 915/1 за КО Табановце, општина Куманово;
 Планскиот документ опфаќа земјоделско земјиште во приватна сопственост на
Инвеститорот, со површина од 0,9763 ha, кое се наоѓа покрај автопатот А1 Скопје – Белград,
од десната страна во правец на Белград, во близина на граничниот премин Табановце, КО
Табановце, општина Куманово.
 Планскиот опфат граничи со земјоделски површини; непостојан воден тек; локација на која
се врши паркирање на товарни возила, миење на возила и перална за возила и вулканизер
и т.н.;
 Планскиот опфат се наоѓа на оддалеченост од околу 150 m од најблискиот индивидуален
објект за домување;
 Во рамките на планскиот опфат нема изграден градежен фонд и комунална инфраструктура;
 Планирањето во УПВНМ се темели на насоките и заклучните согледувања кои
произлегуваат од Условите за планирање на просторот, во кои се предочуваат можните
конфликти од аспект на заштита на животната средина и инфраструктурните објекти
(сегашни и идни);
 Планскиот опфат се наоѓа надвор од заштитено подрачје и истото претставува земјоделско
земјиште кое не поседува значајни природни карактеристики;
 Од анализата на алтернативи, која се прави од аспект на избор за најдобро решение од
аспект на економска оправданост и заштита на животната средина. Разгледуваната
алтернатива да се имплементира Планот е прифатлива алтернатива.
 Во Извештајот за стратегиска оцена на животната средина оценети се влијанијата врз сите
медиуми и области на животната средина и социо-економските аспекти, но од генерален
аспект.
 Планските содржини ќе бидат потенцијални извори на емисии во животната средина, кои
доколку не се соодветно третирани може да влијаат врз здравјето на населението, особено
во случај на несреќи и хаварии. Влијанијата се оценети со мал до среден интензитет.
Конкретни мерки за управување со сите можни влијанија ќе бидат пропишани и
контролирани на ниво на Проект, преку Елаборат за заштита на животната средина.
 Со цел да се изврши мониторинг на ефективноста на Планот, потребно е следење на
поставените индикатори и нивниот развој, при што треба да се земат предвид и податоците
за тековната состојба на животната средина.
Препораки:


При носење на одлуки во постапките за усвојување Планот, да се почитуваат мислењата
добиени од надлежните институции;



Да се направи подетално анализа на состојбите на медиумите во планскиот опфат и
идентификување на можните влијанија врз животната средина на ниво на проектна
документација, во процедурата на изработка на Елаборат за заштита на животната
средина и да се предвидат соодветни конкретни мерки;



За прелиминарно зачувување на квалитетот на медиумите од животната средина и
здравјето на населението, уште во фазата на дефинирање на планскиот опфат, се
препорачува примена на мерките и препораките за намалување на влијанијата, детално
опишани во овој Извештај:
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-

елиминирање на употребата на фосилни горива како енергенс во услужните објекти и
искористување на потенцијалот на сончевата енергија;

-

третман на емисиите во воздух и контрола на емитерите, специфично дефинирани на
ниво на проект;

-

примена на мерки за енергетска ефикасност;

-

соодветно управување со отпадот;

-

хортикултурно уредување со автохтони видови;

-

објектите да работат во согласност со добиените решенија од изготвените елаборати за
заштита на животната средина;

-

примена на мерките за заштита од несреќи и хаварии предложени на ниво на План, како
и мерките кои подетално ќе произлезат на ниво на проектна документација.

-

за изградба на предвидената пречистителна станица (и други градби, како цевководи,
ревизиони шахти и сл.) лоцирана во крајбрежен појас на непостојан површински водоток
да се обезбеди водостопанска согласност од МЖСПП, сектор води;

-

за користењето на подземните води да се обезбеди соодветна дозвола за користење
подземни води (бунари), издадена од Органот на државната управа надлежен за вршење
на работите од областа на животната средина-Сектор за води;

-

рационално искористување на водите;

-

сите атмосферските отпадни води и отпадните води од миење на возилата да се
третираат во маслофаќач и таложник пред нивен испуст во реципиент;

-

за испуштање на отпадни води (санитарни, атмосферски и технички води) во повремен
воден тек (Сопотски Дол) да се обезбеди дозвола за испуштање од Органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната срединаСектор за води;

-

третманот на отпадните санитарни води да се врши во зависност од граничните
вредности на параметрите за испуст дефинирани во дозволата за испуштање, односно
да ги исполнуваат условите за II категорија на квалитет на води;

-

следење на квалитетот на испуштените води во крајниот реципиент;

-

редовна контрола на исправноста на резервоарите за складирање на горива;

-

примена на мерките за управување со емисиите во воздух, почва, отпад, како и несреќи
и хаварии.

-

доколку при изведувањето на земјените 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, односно веднаш да се запре со започнатите градежни активности и да се
извести надлежната институција за заштита на културното наследство согласно член 129
од Законот за заштита на културното наследство

-

уште во фазата на градба на објектите да се применат сите неопходни мерки за
намалување на бучавата, како што се избор на соодветни изолациони материјали, врати,
прозори и сл.

-

поставување на предвиденото зеленило;

-

почитување за законските обврски за дозволено ниво на бучава

-

почитување на заштитни зони на инфраструктурните објекти;
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-

имплементација на сите предложени мерки и решенија дадени во планската
документација за изградба на објектите, како и примена на сите мерки кои ќе потекнуваат
од поединечните елаборати, со што ќе се овозможи елиминирање на евентуалните
несреќи и хаварии кои може да предизвикаат негативни влијанија врз материјалните
добра и животната средина;

-

на ниво на Проект да се утврдат поконкретни мерки за управување со разни фракции
отпад.

-

за да се намали можноста за појава на незгоди, несреќи и хаварии се препорачува
примена на строги мерки за: заштита од пожар; заштита од воени разурнувања; заштита
од природни непогоди; почитување на дефинирани заштитни зони на инфраструктурни
објекти и мрежи; заштита од технички несреќи;

-

почитување на зоните дефинирани во согласност со Правилникот за изградба на станици
за снабдување со горива на моторни возила и складирање и преточување на горивата
(„Сл. лист на СФРЈ“ бр. 27/71 и бр. 29/71).

-

исполнување на други барања дефинирани во законските и подзаконските акти поврзани
со складирање и преточување на горива.
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12 НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ
За УПВНМ за изградба на бензинска пумпна станица, Е2.1 бензинска пумпа на КП 915/1 за КО
Табановце, општина Куманово постои веројатност дека би можел да има значително влијание
врз животната средина и поради е предмет на стратегиска оцена на животната средина, во
согласност со Законот за животната средина и Директивата за стратегиска оцена на животната
средина (2001/42/EC)
Стратегиската оцена на животната средина (СОЖС) е систематски процес во кој се земаат
предвид одредени превентивни мерки, кои овозможуваат заштита на животната средина од сите
можни аспекти, во процесот на планирање или донесување на одлуки на ниво на „стратегиски
акции“ или политики, планови и програми.
Целта на СОЖС е да се осигури дека информациите за значајните влијанија врз животната
средина од планскиот документ се собрани и се достапни до донесувачите на одлуките, во текот
на подготовката на планскиот документ и пред неговото донесување.
Постапката за СОЖС се спроведува како дел од постапката за подготовка/усвојување на
планскиот документ, што од своја страна овозможува идентификација на можните влијанија врз
животната средина уште во раната фаза и имплементација на идентификуваните мерки.
Одлуката за спроведување на постапката за СОЖС, Формуларот и Документот за главните цели
на планот со целите на релевантни плански документи, беа подготвени и објавени на веб страната
на општина Куманово на 05.07.2022 година и беа јавно достапни за увид во период од 15 дена. Во
овој период, не беа поднесени коментари, предлози, ниту жалби на објавената одлука и
придружните документи.
УПВНМ зафаќа површина од 0,9763 ha и се наоѓа покрај автопатот А1 Скопје – Белград, од
десната страна во правец на Белград, во близина на граничниот премин Табановце, КО
Табановце, општина Куманово.
Земјиштето е во приватна сопственост на Нарачателот.
Планскиот опфат се наоѓа на оддалеченост од околу 150 m од најблискиот објекти за домување.
Земјиштето во планскиот опфат е земјоделско. Планскиот опфат граничи со земјоделски
површини, локација на која се врши паркирање на тешки товарни возила, перална за водила и
вулканизер. Од јужната страна планскиот опфат граничи со непостојан воден тек. Анализата
покажува дека на локацијата, односно во рамките на планскиот опфат нема изграден градежен
фонд и комунална инфраструктура.
Со Планот се утврдуваат класите на намена на земјиштето и планските решенија за
инфраструктурата.
Целта на изработка на УПВНМ за изградба на бензинска пумпна станица, Е2.1 бензинска пумпа
на КП 915/1 за КО Табановце, Куманово е урбанизација на неизградено земјиште со површина
од приближно 0,9763 ha.
Со планската документација се определуваат градежни парцели со класи на намени на
земјиштето: Група на класи на намена „Е“- инфраструктура, поточно Е2.1 – Бензински пумпи и
Е1.8 – Трафостаница.
Во планираната состојба на Планот даден е осврт на сообраќајното поврзување,
водоснабдување, одведување на отпадни води, електроенергетска инфраструктура,
комуникациска инфраструктура, елементи на обликување на градежните објекти и управување
со отпад, мерки за заштита и спасување и сл.
Извештајот за СОЖС даден е преглед на целите на други релевантни национални плански
документи и обврските кои произлегуваат за Република Македонија од некои меѓународни
договори, во корелација со целите и мерките кои ги предвидува Планот.

100

Извештај за Стратегиска оцена на животната средина

Релевантните аспекти на моменталната состојба на животната средина од аспект на
демографска состојба, здравје на население, климатски карактеристики и квалитет на воздухот,
состојба со климатските промени, состојба со бучавата, водите (хидрологија, квалитет на водите,
управување со водните ресурси), почвата и користење на земјиштето, биолошка разновидност,
природно и културно наследство, состојба со материјалните добра (управување со отпад,
водоснабдување, управување со отпадни води, снабдување со енергија).
Во Извештајот е даден приказ на состојбите, трендовите и заканите врз населението и здравјето
на населението, воздухот, климатските промени, води, почви, биолошката разновидност,
културно наследство, материјални добра како и состојба без имплементација на Планот.
Врз основа на анализата на состојбите, трендовите и заканите,може да се заклучи дека најголем
проблем во општина Куманово е неконтролирана урбанизација, лош квалитет на површинските
водни тела, голем процент на загуби на вода за пиење од системот, Недоизградена целосна
канализациона мрежа во населените места; отсуство на канализациони системи во руралните
места и т.н.
Исто така управувањето со отпад и појавата на диви депонии, како и користење на фосилни
горива се главни причинители за состојбата со квалитетот на воздухот. Од социо-економски
аспект населението со соочува со невработеност, низок животен стандард, миграција изразена
во руралните средина и сл.
Врз основа на анализите на состојбите, трендовите и заканите може да се констатира дека без
имплементација на Планот со кој се предвидува изградба на бензинска пумпна станица, нема да
се реализираат предвидените активности во планскиот опфат и дека состојбите во животната
средина ќе останат непроменети, односно нема да се реализираат активности кои ќе бидат
потенцијални извори на емисии во животната средина и може дополнително да го нарушат
квалитетот на медиумите и областите во животната средина, особено во случај на несреќи и
хаварии.
Без имплементација на Планот ќе се намалат можностите за вработување на населението и
развој на стопанството, подобрување на социјална состојба на населението, намалување на
миграција и сл.
Планскиот опфат во кој се предвидува изградба на бензинска пумпна станица на КП 915/1 за КО
Табановце, општина Куманово не се наоѓа во граници на заштитено подрачје, ниту во подрачје
кое се карактеризира како област од посебно значење, од аспект на дивите птици и хабитати.
Цели на СОЖС се: заштита и унапредување на биолошката разновидност, унапредување на
животните услови на населението, заштита и унапредување на состојбата со водите, заштита и
подобрување на квалитетот на почвата, подобрување на квалитетот на воздухот и намалување
на емисиите на стакленички гасови, заштита на материјалните добра, заштита и унапредување
на културното наследство.
Покрај главните цели на СОЖС во Извештајот се прикажани и специфичните цели на СОЖС,
поврзаноста на целите на СОЖС со целите и насоките на Планот и индикатори со кои ќе се
потврди дека се постигнати целите на СОЖС.
Досегашниот начин на користење на просторот на предметната локација е алтернативно
разгледуван како состојба да не се прави ништо („do nothing scenario“), во смисла на предметната
локација да не се имплементира Планот и локацијата во иднина да остане земјоделско земјиште,
кое не се обработува.
Оваа алтернатива се покажува како соодветна, но ако се земе во предвид дека планскиот опфат
се наоѓа во близина на регионалниот пат, така што во даден временски период постои можност
земјоделското земјиште да ја изгуби својата вредност и првобитна намена. Исто така,
разгледувано од социо-економски аспект оваа алтернатива нуди помали економски приходи.
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Имплементацијата на Планот, се покажува поприфатлива алтернатива, во однос на
разгледуваната алтернатива „do nothing scenario“, од повеќе аспекти: планскиот опфат не е во
конфликт со планови од повисоко ниво, не се наоѓа во заштитено подрачје, има добра
сообраќајна поврзаност, урбанизацијата на просторот што отвора можности на Општината за
привлекување на инвестиции, можност за вработување на локалното население, стопански
развој, зголемени приходи во општинскиот буџет.
Разгледуваната алтернатива да се имплементира Планот е прифатлива алтернатива.
Потенцијалните влијанија врз животната средина и социјалните влијанија кои може да бидат
предизвикани со имплементација на планските содржини, може да се разгледуваат од аспект на
негативни влијанија и од аспект на идни придобивки, односно позитивни влијанија.
Извештајот за стратегиска оцена на животната средина ги зема предвид влијанијата врз сите
медиуми и области на животната средина и социо-економските аспекти, но од генерален аспект.
Врз основа на анализите е констатирано дека во услови на нормални оперативни процеси кои
ќе се одвиваат во идниот плански опфат, влијанијата врз медиумите од животната средина и
здравјето на населението се оценуваат како негативни од мал до умерен интензитет.
Разгледувано од економски аспект влијанијата се оценуваат како позитивни влијанија. Но, во
услови како што се природни катастрофи (земјотреси, поплави), воени дејствија или хаварии,
технолошки несреќи и сл. може да се појават несреќи и хаварии кои може да предизвикаат
значителни негативни влијанија врз медиумите од животната средина, здравјето на населението
и економски загуби за заедницата.
Влијанијата врз специфичните медиуми од животната средина, здравјето на населението и
социјалните влијанија ќе бидат елиминирани или ефективно намалени, доколку при
имплементација на Планот бидат земени предвид мерките за намалување на влијанијата
дефинирани во Планот, во Извештајот за стратегиска оцена на животната средина, како и
мерките кои ќе произлезат на ниво на проекти, односно елаборатите за заштита на животната
средина.
Стратегиската оцена на животната средина вклучува мониторинг над реализација на планскиот
документ и сите значителни идентификувани позитивни и негативни влијанија, кои би настанале
од реализација на Планот.
Заклучоци:


Предмет на Стратегиската оцена на животната средина е УПВНМ за изградба на
бензинска пумпна станица, Е2.1 бензинска пумпа на КП 915/1 за КО Табановце, општина
Куманово;



Земјиштето во планскиот опфат е земјоделско земјиште во приватна сопственост на
Инвеститорот:



Планскиот опфат предвиден за изградба на бензинска пумпна станица зафаќа површина
од 0,9763 ha и се наоѓа покрај автопатот А1 Скопје – Белград, од десната страна во
правец на Белград, во близина на граничниот премин Табановце, КО Табановце,
општина Куманово.



Планскиот опфат граничи со земјоделски површини; непостојан воден тек; локација на
која се врши паркирање на товарни возила, миење на возила и перална за возила и
вулканизер и т.н.;



Планскиот опфат се наоѓа на оддалеченост од околу 150 m од најблискиот индивидуален
објект за домување;



Во рамките на планскиот опфат нема изграден градежен фонд и комунална
инфраструктура;
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Планирањето во УПВНМ се темели на насоките и заклучните согледувања кои
произлегуваат од Условите за планирање на просторот, во кои се предочуваат можните
конфликти од аспект на заштита на животната средина и инфраструктурните објекти
(сегашни и идни);



Планскиот опфат се наоѓа надвор од заштитено подрачје и истото претставува
земјоделско земјиште кое не поседува значајни природни карактеристики;



Во општина Куманово значаен орнитолошки локалитет е подрачјето Пчиња-ПетрошницаКрива Река. Планскиот опфат не влегува во границите на овој значаен орнитолошки
локалитет.



Во општина Куманово, подрачјето Пчиња-Герман е идентификувано како подрачје од
посебен интерес за зачувување (Емералд мрежа), но планскиот опфат не влегува во
границите на истото.



Целите за заштита на животната средина дефинирани во согласност со националната и
меѓународната легислатива се земени предвид при изработка на Извештајот за
стратегиска оцена;



Од анализата на алтернативи, која се прави од аспект на избор за најдобро решение од
аспект на економска оправданост и заштита на животната средина. разгледуваната
алтернатива да се имплементира Планот е прифатлива алтернатива.



Во Извештајот за стратегиска оцена на животната средина оценети се влијанијата врз
сите медиуми и области на животната средина и социо-економските аспекти, но од
генерален аспект.



Планските содржини ќе бидат потенцијални извори на емисии во животната средина, кои
доколку не се соодветно третирани може да влијаат врз здравјето на населението,
особено во случај на несреќи и хаварии. Конкретни мерки за управување со сите можни
влијанија ќе бидат пропишани и контролирани на ниво на Проект, преку Елаборат за
заштита на животната средина.



Со цел да се изврши мониторинг на ефективноста на Планот, потребно е следење на
поставените индикатори и нивниот развој, при што треба да се земат предвид и
податоците за тековната состојба на животната средина.

Препораки:


При носење на одлуки во постапките за усвојување Планот, да се почитуваат мислењата
добиени од надлежните институции;



Да се направи подетално анализа на состојбите на медиумите во планскиот опфат и
идентификување на можните влијанија врз животната средина на ниво на проектна
документација, во процедурата на изработка на Елаборат за заштита на животната
средина и да се предвидат соодветни конкретни мерки;



За прелиминарно зачувување на квалитетот на медиумите од животната средина и
здравјето на населението, уште во фазата на дефинирање на планскиот опфат, се
препорачува примена на мерките и препораките за намалување на влијанијата, детално
опишани во овој Извештај:

-

елиминирање на употребата на фосилни горива како енергенс во услужните објекти и
искористување на потенцијалот на сончевата енергија;

-

третман на емисиите во воздух и контрола на емитерите, специфично дефинирани на
ниво на проект;

-

примена на мерки за енергетска ефикасност;
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-

соодветно управување со отпадот;

-

хортикултурно уредување со автохтони видови;

-

објектите да работат во согласност со добиените решенија од изготвените елаборати за
заштита на животната средина;

-

примена на мерките за заштита од несреќи и хаварии предложени на ниво на План, како
и мерките кои подетално ќе произлезат на ниво на проектна документација.

-

за изградба на предвидената пречистителна станица (и други градби, како цевководи,
ревизиони шахти и сл.) лоцирана во крајбрежен појас на непостојан површински водоток
да се обезбеди водостопанска согласност од МЖСПП, сектор води;

-

за користењето на подземните води да се обезбеди соодветна дозвола за користење
подземни води (бунари), издадена од Органот на државната управа надлежен за вршење
на работите од областа на животната средина-Сектор за води;

-

рационално искористување на водите;

-

сите атмосферските отпадни води и отпадните води од миење на возилата да се
третираат во маслофаќач и таложник пред нивен испуст во реципиент;

-

за испуштање на отпадни води (санитарни, атмосферски и технички води) во повремен
воден тек (Сопотски Дол) да се обезбеди дозвола за испуштање од Органот на
државната управа надлежен за вршење на работите од областа на животната срединаСектор за води;

-

третманот на отпадните санитарни води да се врши во зависност од граничните
вредности на параметрите за испуст дефинирани во дозволата за испуштање, односно
да ги исполнуваат условите за II категорија на квалитет на води;

-

следење на квалитетот на испуштените води во крајниот реципиент;

-

редовна контрола на исправноста на резервоарите за складирање на горива;

-

примена на мерките за управување со емисиите во воздух, почва, отпад, како и несреќи
и хаварии.

-

доколку при изведувањето на земјените 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, односно веднаш да се запре со започнатите градежни активности и да се
извести надлежната институција за заштита на културното наследство согласно член 129
од Законот за заштита на културното наследство

-

уште во фазата на градба на објектите да се применат сите неопходни мерки за
намалување на бучавата, како што се избор на соодветни изолациони материјали, врати,
прозори и сл.

-

поставување на предвиденото зеленило;

-

почитување за законските обврски за дозволено ниво на бучава

-

почитување на заштитни зони на инфраструктурните објекти;

-

имплементација на сите предложени мерки и решенија дадени во планската
документација за изградба на објектите, како и примена на сите мерки кои ќе потекнуваат
од поединечните елаборати, со што ќе се овозможи елиминирање на евентуалните
несреќи и хаварии кои може да предизвикаат негативни влијанија врз материјалните
добра и животната средина;
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-

на ниво на Проект да се утврдат поконкретни мерки за управување со разни фракции
отпад.

-

за да се намали можноста за појава на незгоди, несреќи и хаварии се препорачува
примена на строги мерки за: заштита од пожар; заштита од воени разурнувања; заштита
од природни непогоди; почитување на дефинирани заштитни зони на инфраструктурни
објекти и мрежи; заштита од технички несреќи;

-

почитување на зоните дефинирани во согласност со Правилникот за изградба на станици
за снабдување со горива на моторни возила и складирање и преточување на горивата
(„Сл. лист на СФРЈ“ бр. 27/71 и бр. 29/71).

-

исполнување на други барања дефинирани во законските и подзаконските акти поврзани
со складирање и преточување на горива.
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Додаток 1 - Мислења од надлежни институции
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