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Подготвен е НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА на животната средина за 
планскиот документ Локална Урбанистичка Планска Документација за утврдување 
локација за мини депонија за комунален отпад од времен карактер на дел од КП 117 КО 
Ново Конско, општина Гевгелија. 

Изработката на извештајот е согласно обврската на доносителот на планскиот документ 
за спроведување на постапка за оцена на влијанието од планскиот документ врз 
животната средина и врз животот и здравјето на луѓето, дадена во глава Х од Законот за 
животна средина и согласно Одлуката за спроведување на стратегиска оцена на 
доносителот на планскиот документ, општина Гевгелија. Согласно точка 13 (Планирање 
на просторот и користење на земјиштето), член 3 од Уредбата за стратегии, планови 
програми, вклучувајќи и нивните промени, за кои задолжително се спроведува постапка 
за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на 
луѓето, планскиот документ Локална Урбанистичка Планска Документација за 
утврдување локација за мини депонија за комунален отпад од времен карактер на дел од 
КП 117 КО Ново Конско, општина Гевгелија.  

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз 
животната средина од имплементацијата на предвидениот плански документ, да осигура 
дека еколошките последици од стратешките одлуки се идентификувани уште во фазата 
на неговата подготовка и планирање и да предложи соодветни мерки за спречување, 
контрола и/или компензација на влијанијата. Постапката треба да обезбеди рамка за 
јавна дебата за последиците, опциите и обврските, разгледување на коментарите и 
нивно вклучување во носењето на одлуките.   

Извештајот е изработен согласно содржината на извештајот пропишана во Уредбата за 
содржина на извештајот за стратегиска оцена на животната средина (Сл.весник на РМ 
бр.153 од 20.12.2007 год.). 

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

 
 

МАНЕКО Солушнс  
Друштво за еколошки консалтинг 

Управител, 
 

М-р Марјан Михајлов 
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1. ВОВЕД ВО СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Вовед и методологија 

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

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

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

СОЖС треба да: 

 претставува средство за подобрување на активноста; 

 го промовира  учеството на јавноста во процесот на донесување одлуки; 

 се фокусира на клучните еколошки/одржливи ограничувања; 

 помогне при идентификувањето на најдобрата опција; 

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

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

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

 подршка на одржливиот развој; 

 подобрување на базата на податоци за донесување на стратегиски оценки; 

 договарање на консултации помеѓу засегнатите страни; 

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

 
 
 
 
 

                                                           
1 Sadler and Verheem, 1996 
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Слика СОЖС е процес на донесување одлука што го зема во предвид широкиот спектар 
на перспективи, активности и ограничувања 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Согласно одредбите, доносителот на предметниот плански документ, општина Гевгелија 
врз основа на претходно подготвен СОЖС формулар, донесе Одлука за спроведување на 
стратегиска оцена (Прилог 1) и истите ги поднесе до надлежниот орган (МЖСПП), 
притоа објавувајќи ги на својата интернет страна (www.gevgelija.gov.mk)3.  

Согласно СОЖС процедурата, а врз основа на доставените СОЖС формулар и Одлука, 
МЖСПП достави мислење до доносителот на планскиот документ со кои одлуката се 
прифаќа. 

Поставување на контекстот за СОЖС 

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

                                                           
2
 http://gevgelija.gov.mk/images/banners/odluka-novo-konsko.pdf  

3
 http://gevgelija.gov.mk/images/banners/odluka-novo-konsko.pdf  
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Обемот на Извештајот за стратегиска оцена определено е да ги опфати следните аспекти: 
управување со отпад – технички, локални и регионални аспекти, земјиште, почви, 
површински и подземни води, воздух, управување со води, социо-економски аспекти и 
здравјето на луѓето и одржливиот развој на заедницата, дефинирање на цели на 
стратегиска оцена и поставување на мониторинг индикатори за следење на 
имплементацијата на планскиот документ.  

Идентификување на рамката на СОЖС 

Во оваа фаза: 

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

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

Рамката на СОЖС и врската на планскиот документ со други релевантни документи е 
дадено во поглавје 2.4 од овој извештај. 

Информации за појдовната состојба 

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

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

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

Во оваа фаза потребно е: 

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

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

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

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

Придобивки  

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

Подобрување на квалитетот на процесот на подготовка на плански документи: 

- Олеснување на идентификацијата и оценката на алтернативи; 

- Подигнување на јавната свест за влијанијата врз животната средина од планските 
документи, бидејќи секогаш не е возможно да се елиминираат негативните 
влијанија од одреден проект, оваа постапка помага во обезбедување на мерки за 
намалување на негативните влијанија што не може да се елиминираат; 
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- Поддршка при вклучувањето на мерливи таргети и индикатори, што ќе овозможи 
ефективен мониторинг на имплементацијата на планскиот документ. 

Стратегиската оцена има за цел да обрне внимание и предупреди за големи и 
кумулативни ефекти од имплементацијата на планскиот документ, вклучувајќи го и 
влијанието од помалите индивидуални проекти вклучени со планот, а кои според својот 
праг не се опфатени со СОЖС постапката. 

Табела 1 Преглед на активностите по процедура (подготовка на плански документ / 
спроведување на стратегиска оцена) 

Фаза ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ СОЖС 
Првичен преглед Подготовка на работни 

документи за клучните 
прашања 

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

Првични консултации со 
јавноста 

Објавување на одлука за 
намера за подготовка на 
плански документ 

Определување на обем и 
деталност на Извештајот 

Подготовка на 
документација 

Подготовка на нацрт 
плански документ 

Подготовка на Извештај за 
стратегиска оцена  

Консултации со јавноста Јавен увид во планскиот 
документ 

Јавен увид во Извештајот 

Јавна расправа  Јавна расправа 
Разгледување на 
забелешките  

Идентификација на 
значајни забелешки 

Подготовка на извештај за 
јавната расправа и објава 

Подготовка на извештај за 
јавната расправа и објава 

Консултации со надлежен 
орган 

Земање предвид на сите 
релевантни забелешки 

Оценка на соодветноста на 
Извештајот 

Комплетирање на процесот Усвојување на планскиот 
документ и објава на 
одлука 

Објава 

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

2.1 Вовед 

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

Изработката на предметната урбанистичка документација се темели на одредбите, 
насоките и решенијата дадени во Условите за планирање на просторот, техн. бр. Y03317 
издадени од Агенцијата за планирање на просторот, издадени со решение бр. УП1-15 
356/2017 од 29.03.2017 година од МЖСПП (Прилог 2). Условите за планирање на 
просторот претставуваат влезни параметри и смерници при планирањето на просторот и 
поставувањето на планските концепти и решенија по сите области релевантни за 
планирањето на просторот.  

Планскиот документ произлегува од крајно лошата состојба со нестандардната депонија 
за комунален отпад во општина Гевгелија, идентификувана како втора најризична 
нестандардна депонија во Македониja според ризиците врз животната средина. Планот 
произлегува и од отсуството на крајно решение за финално отстранување на отпадот во 
општината и регионот, кое би дошло во догледно време за потребите на граѓаните. 
Според актуелните планови, североисточниот и источниот регион предничат во 
реализацијата на целите за регионално управување со отпад со веќе подготвени 
документации, додека пак за Скопскиот, Вардарскиот, Пелагонискиот и Југозападниот 
регион во тек е спроведување на ИПА проект за подготовка на неопходната техничка 
документација за регионално управување. За жал, за Југоисточниот регион нема на 
повидок конретна техничка помош за регионално решение.   

Планот исто така произлегува и од укажаната можност општината да добие конкретна 
меѓународна техничка помош за справување со отпадот, кој во периодот на бегалската 
криза достигна највисоки граници влијаејќи на работата на општината и комуналното 
претпријатие во делот на обезбедување на услуги за своите граѓани, носејќи 
дополнителен притисок врз животната средина. 

Како одговор на бегалската криза, во текот на годината ОН даде повеќенаменска помош 
за земјата, при што истата беше насочена кон потребите на бегалците и мигрантите, 
обезбедување целосна почит кон нивните човечки права и помагање во осмислување, 
изградба, опремување, екипирање и подготвување за зимските услови на центрите за 
прием и транзит во Гевгелија и Куманово. Освен тоа, ОН ја препознаа потребата нивната 
помош да оди подалеку од обезбедување на хуманитарна помош, односно кон поддршка 
за националните актери на сите нивоа во јакнење на нивната способност за управување 
со кризата и подобрување на издржливоста на локалните заедници. Ова е од особено 
значење за Гевгелија и Куманово, каде што локалните власти треба да изнајдат решенија 
и да ја задоволат зголемената побарувачка предизвикана од приливот на бегалци и 
мигранти во однос на управување со отпадот, обезбедување на вода и струја и други 
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јавни услуги, додека истовремено исполнувајќи ги постојните обврски кон локалното 
население4. 

УНДП започна проектни активности кои се однесуваат на високо приоритетни и итни 
потреби на погодените општини, а особено во областа на управување со води и отпад, 
кои се критични за добросостојбата на бегалците и од голема важност за локалното 
население.  

Како дел од тие активности, подготвена е Анализа за изводливост за подобро 
управување со цврстиот отпад во општина Гевгелија. Задачата се фокусира на 
идентификација, проценка и одредување цена за посакувано практично и издржано 
техничко решение за управување со цврст отпад кое ќе ги задоволи зголемената 
побарувачка наметната од страна на кризата со бегалци/мигранти и долгорочните 
потреби на локалните заедници, а особено во однос на стекнување подобрени и 
одржливи практики за управување со цврст отпад и зголемена издржливост во 
управувањето со кризи. Конкретните цели се:   

 Да се идентификуваат и оценат можните технички решенија за подобро 
управување со цврстиот отпад во општина Гевгелија, како и нивното 
соодветствување со зголемените потреби настанати од кризата со 
бегалци/мигранти;  

 Да се проценат потребните трошоци за инвестицијата и идните оперативни 
трошоци, како основа за споредба и селекција (анализа на трошок/придобивки) 
на посакуваната алтернатива;  

 Да се дефинира можното зголемување на оперативните трошоци за управување 
на отпадот создаден од кризата со бегалците и другите корисници, како и да се 
предложи практичен механизам за покривање на трошоците. Освен тоа, треба да 
се проценат сите потребни промени на сегашните политики на управување со 
отпадот на локално/општинско ниво (како што е политиката за тарифирање на 
отпадот) како резултат на проектот;    

 Да се идентификуваат клучните фактори на ризик и нивниот можен досег на 
влијание врз проектот;  

 Да се дефинира финансиски план и план за спроведување на проектот. 

Кон ова се надоврзува и друга меѓународна помош за земјата и погодените општини што 
треба да обезбеди конкретна техничка реализација на дел од предвидените мерки. 

Планскиот документ претставува неопходна техничка документација за имплементација 
на дел од мерките предвидени со меѓународната помош, како предуслов за добивање на 
соодветните дозволи и решенија од надлежните органи. 

Изработката на извештајот е согласно обврската на изготвувачот на планскиот документ 
за спроведување на постапка за оцена на влијанието од планскиот документ врз 
животната средина и врз животот и здравјето на луѓето, дадена во глава Х од Законот за 
животна средина, како и усвоената Одлука за спроведување на стратегиска оцена на 
доносителот на планскиот документ на доносителот на планскиот документ. Согласно 
точка 13 (Планирање на просторот и користење на земјиштето), член 3 од Уредбата за 
стратегии, планови програми, вклучувајќи и нивните промени, за кои задолжително се 
спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз 
животот и здравјето на луѓето, за Локалната Урбанистичка Планска Документација за 
утврдување локација за мини депонија за комунален отпад од времен карактер на дел од 
КП 117 КО Ново Конско, општина Гевгелија потребно е да се спроведе процедура за 
СОЖС.  

                                                           
4 Анализа за изводливост за подобро управување со цврст отпад во општина Гевгелија, конечен 
извештај, јули 2016 година, Поинт Про Консалтинг Скопје 
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Локалната Урбанистичка Планска Документација за утврдување локација за мини  
депонија за комунален отпад од времен карактер на дел од КП 117 КО Ново Конско, 
општина Гевгелија, се изработува врз основа на просторните можности на локацијата, 
постојната состојба, Ажурираната геодетска подлога, Планската програма, Одредбите кои  
произлегуваат од Просторниот план на Република Македонија, Податоците и 
информациите од органите на државната управа и другите субјекти, како и  потребите на 
нарачателот.  Изготвувањето на планската докуменатција се врши во согласност со 
Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 199/14, 
44/15,,193/15 ,31/16 и 163/16 ) Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (Сл. Весник на РМ бр. 142/15,217/15, 222/15, 228/15 ,35/16,134/16 и 33/17) и 
Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на 
урбанистичките планови  (Сл. Весник на РМ бр. 142/15) како и во согласност со  чл.57 
Законот за градење (Сл. Весник на РМ бр. 130/09,124/10,18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 
144/12,25/13, 79/13,137/13,163/13,27/14,28/14, 42/14, 115/14 и 149/14,187/14, 
44/15,129/15, 217/15, 226/15 и 31/16). 

2.2 Главни цели на планскиот документ 

Локалната Урбанистичка Планска Документација со основна класа на намена Е3 
некомпатибилна инфраструктура –депонија за комунален отпад од времен карактер на 
дел од КП 117 КО Ново Конско, општина Гевгелија има крајна цел:   

 Да дефинира градежна парцела на дел од КП 117 КО Ново Конско.  

 Да ги дефинира Архитектонско - урбанистичките параметри за уредување на 
депонија за цврст комунален отпад во рамките на дефинираната градежна 
парцела  во согласност со актуелната законска регулатива. 

Планскиот документ има за цел да овозможи просторно – урбанистички уредување на 
локацијата со цел добивање на услови за градба за имплементација на проект за финално 
постапување (депонирање) со комунален неопасен отпад. 

Со реализација на проектот предвиден со планскиот документ ќе се овозможат услови за 
затворање на нестандардната депонија за комунален отпад во општината што 
претставува втора најопасна депонија во државата.  

Имплементацијата на овој плански документ, заедно со реализација и градба на времена 
стандардна санитарна депонија за неопасен цврст комунален отпад во општина 
Гевгелија, има крајна цел да овозможи правилно управување со овој вид отпад на 
територијата на општината и заштита на животната средина. Депонијата е предвидено 
да биде од времен карактер, оперативна се до воспоставување на регионално управување 
со отпадот во регионот и изградба на регионална депонија. 

2.3 Опис на планскиот документ 

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на планскиот опфат   

Предметниот плански опфат се наоѓа во КО Ново Конско и до сега не е бил предмет на 
урбанизација. Според усвоената Планска програма, поведена е иницијатива и активности 
за урбанизирање на конкретниот простор со изработка на Локална урбанистичка 
планска документација врз основа на одредбите од Условите за Планирање на просторот 
и потребите на општината. За  истиот простор изработена е и Анализа за изводливост на 
депонија на предметниот плански опфат и врз основа на добиените сознанија од неа е 
извршен изборот на конкретната локација за привремена депонија. 
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Податоци за создадените вредности  

Планскиот опфат е дефиниран на дел од  КП 117 КО Ново Конско, општина Гевгелија и до 
него е обезбеден пристап од постоечки земјан пат. Не се евидентирани градби во 
подрачјето на планскиот опфат.   

Инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд  

Не се евидентирани градби во подрачјето на планскиот опфат.              

Инвентаризација на постојни споменички целини и градби од културно-историско 
значење  

Во границите на планскиот опфат не се регистрирани  градби или споменички целини од 
културно-историско значење ниту културни предели значајни од заштитно- 
конзерваторски аспект.  

Инвентаризација и снимање на изградена комунална инфраструктура  

Пристап до планскиот опфат е обезбеден од постоечки  земјан пат прикажани во 
ажурираната геодетска подлога и во графичкиот дел на документационата основа.  Од 
комуналната инфраструктура, во близина на планскиот опфат не постојат други 
регистрирани комунални инфраструктурни градби.  

Инвентаризација на градби со правен статус стекнат по основ на законот за 
постапување со бесправно изградени градби  

Во подрачјето на планскиот опфат не постојат градби со правен статус стекнат по основ 
на законот за постапување со бесправни градби.  

Во прилог 4 е дадена Ажурирана геодетска подлога. 

 

 

Слика Панорама на плански опфат 

Анализа на можностите за просторен развој   

Реализацијата на ЛУПД за изградба на мини депонија за комунален отпад од времен 
карактер, КО Ново Конско во Општина Гевгелија на површина од 2 ha, ќе овозможи 
подобрување на функционалноста на комуналните активности во локалната  економија. 
Имајќи ја во предвид конкретната намена,  треба да се согледаат и да се предвидат и 
последиците од тој развиток врз неговото разместување во просторот.  Ова се 
подразбира доколку се базира на принципите на одржлив развој и со максимално 
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почитување и вградување на нормативите и стандардите за заштита на животната 
средина.  

Извод од  просторен план на Република Македонија  

Изработката на Локалната урбанистичка планска документација е координирана со 
условите дефинирани во Просторниот план на Р.Македонија. Во прилог на 
Документационата основа се Условите за планирање на просторот, изготвени од страна 
на Агенцијата за планирање на просторот на РМ и издадени од страна на Министерсвото 
за животна средина и просторно планирање на РМ 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат    

ланскиот опфат ги зафаќа дел од катастарската парцела 117 која е во сопственост на 
Република Македонија- категорија пасиште. Во графичките прилози е означен со 
прекршочни точки од Т1 до Т4, и тоа: 

T1_622365.301    558262.903  

T2_622548.630    558237.595  

T3_622533.892    558134.035  

T4_622351.323    558161.610  

Теренот е со благ пад кон исток и се движи на надморска висина од 235м до 210м. 
Пристап до планскиот опфат е обезбеден од постоечки земјан пат од западната граница 
на планскиот опфат. Површината на планскиот опфат изнесува 20 000 m2. Планскиот 
опфат од сите страни граничи со парцели кои се во сопственост на РМ. категоризирани 
како ниви и пасишта.    

Во прилог 3 е дадена Географска карта на катастарска парцела 117 и плански опфат. 

Текстуални одредби од извод од план од повисоко ниво  

Изработката на Локалната урбанистичка планска документација е координирана со 
условите дефинирани во Просторниот план на Р.Македонија. Во прилог на 
Документационата основа се Условите за планирање на просторот, изготвени од страна 
на Агенцијата за планирање на просторот на РМ и издадени од страна на Министерсвото 
за животна средина и просторно планирање на РМ.   

Опис  и  образложение  на  планскиот  концепт  

Планскиот концепт е изработен во склад со зададената Планска програма, како и 
сознанијата од Документационата основа. Со изработката на Локалната урбанистичка 
планска документација се урбанизира земјиштето со дефинирање на градежна парцела 
со  намена Е-3 некомпатибилна инфраструктура-мини депонија за комунален отпад од 
времен карактер  на земјиштето во државна сопственост. Во согласност со Правилникот 
за условите кои треба да ги исполнуваат депониите (Сл весник на Р.М.78/09) и 
проектната програма на Инвеститорот во рамките на дефинираната градежна парцела се 
планираат следните содржини:  

 Тело на депонијата со пратечки хидротехнички градби за функционирање на 
депонијата, 

 Базен за собирање на исцедок од депонијата,  

 Индустриско двориште со организиран  влез за возила, нивно паркирање и миење 
на камионски гуми, 

 Објект за сместување на механизација,   
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 Објект за селектирање на отпад,  

 Канцеларии и објекти  за вработените лица,  

 останати хидротехнички инсталации неопходни за функционирање на 
депонијата. 

Со планската документација се дефинираат сите урбанистички, архитектонски и 
комунални параметри за изградба на објекти во рамките на градежната парцела  според 
дефинираната намена. Имајќи во предвид дека се работи за комплекс на градби и 
инфраструктурни инсталации, во оваа фаза на планирање целиот плански опфат се 
дефинира како една градежна парцела, со дефинирана максимална површина за градење 
во рамките на која се планира поставувањето на телото на депонијата и придружните 
градби неопходни за нејзино функционирање. Деталната разработка на планската 
документација во фазата Архитектонско-урбанистички проект ќе ја третира 
комплетната внатрешна организација на парцелата со диспозиција на сите планирани 
градби и површини со поединечни намени. Пристапот до градежната парцела е 
обезбеден од постоечки земјан пат кој се надоврзува на Регионалниот пат 1108 Моин-
Гевгелија. Според условите на теренот и насоките  на проектантите на Основниот 
проект, предвиден е и алтернативен влез во парцелата од јужната страна, прикажан во 
графичките прилози. За потребите од  пристап во рамките на парцелата, ќе биде 
неопходно да се изработи посебен проект за Инфраструктура со кој ќе се дефинира 
трасата на пристапен пат според можностите за реализација на патот. Со предвидената 
површината за градење се дефинирани максималните граници во кои може да се движат 
габаритите на планираните градби, телото на депонијата и хидротехничките објекти 
како и исталациите од комуналната инфраструктура.  Дозволената максимална висина и 
катност на градбите не се дефинира. Таа е условена од потребите на технолошкиот 
процес. Имајќи во предвид дека се планира изградба на повеќе градби во рамките на 
парфцелата, во понатамошната разработка на планската документација со 
Архитектонско-урбанистички проект, детално ќе бидат дефинирани висините на сите 
планирани градби. Со општите и посебни услови за градење  дефинирани се условите за 
градење во предвидената градежна парцела.    

ОПИС  И  ОБРАЗЛОЖЕНИЕ  НА  ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА ИЗГРАДБА    

Плански опфат  

Локалната урбанистичка планска документација со површина на плански опфат од 20000 
m2 е изработена за локација дефинирана со линија и прекршни точки, во рамки на 
земјиште кое е во државна сопственост. Основа за изработката на ЛУПД е ориентирана 
геодетска подлога од која се исчитуваат координатите по X и Y оска. 

Регулациона линија  

Регулациона линија е линија на разграничување помеѓу градежно земјиште за општа 
употреба и парцелирано градежно земјиште за поединечна употреба. Во графичките 
прилози означена е регулационата линија со детално котирање на растојанија до 
градежните  линии.     

Градежна парцела  

Планскиот опфат е составен од една градежна парцела со површина од 20 000 m2. 
Градежната парцела  зафаќа дел од  дел од КП 117 КО Ново Конско, општина Гевгелија.   

Наменска употреба на земјиште  

Со Локалната урбанистичка планска документација  намената на земјиштето се 
дефинира во рамките на група на класа на намена Е – Инфраструктура, односно посебна 
класна на намена Е3 – Некомпатибилна инфраструктура-депонија за комунален отпадод 
времен карактер.   
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Сообраќај  

Пристапот до Планскиот опфат е обезбеден од постоечки земјан пат кој се надоврзува на 
Регионалниот пат 1108 Моин-Гевгелија. За потребите од пристап во рамките на 
планскиот опфат, ќе биде неопходно да се изработи посебен проект за Инфраструктура 
со кој ќе се дефинира трасата на пристапен пат. Со предметната ЛУПД се планира влез од 
постоечкиот земјан пат обележан во ажурираната геодетска подлога. Постои можност за 
предвидување и на друг алтернативен пристап до депонијата (обележан во графичките 
прилози) чија траса  (според соглеувањата на проектантите) треба да се дефинира со 
посебен проект за инфраструктура.  

Нивелмански план  

Влезот во парцелата да се усогласи со нивелетата на постоечките земјани патишта со 
надвишување за 40 см. од постоечката кота на терен, за создавање услови за 
усогласување со нивелетата на идните пристапни патишта.    

Комунална инфраструктура  

Според добиените податоци од надлежните комунални претпријатија, во предметниот 
плански опфат не постои изведена комунална инфраструктура.            

Водовод  

Потребните количини за санитарна вода ќе бидат обезбедени од доводен цевковод од 
друг извор надвор од локацијата со изградба на резервоар за вода. За планираниот 
цевковод ќе биде неопходно да се изработи посебен проект за инфраструктура. 
Потребите за вода за технолошки потреби и противпожарна заштита ќе бидат 
задоволени од бунари во рамките на парцелата.  

Фекална канализација  

Фекалните отпадни води преку затворен систем на канализациони цевки ќе се 
одведуваат во фекална водонепропусна јама без одвод и прелив, чие празнење ќе се 
врши  со автоцистерни по потреба.  

Атмосферска и технолошка  канализација  

Да се проектира систем за собирање на атмосферските води како и контаминираната 
вода од исцедокот од депонијата , со нивно  собирање во посебен базен , пречистување до 
соодветен квалитет за дозволени гранични вредности  за емисија за нивно понатамошно 
испуштање во реципиент или рециркулација во системот за наводнување на отпадот. 

Електро-енергетски и ТТ приклучок  

За конкретните услови за обезбедување приклучок на идните градби на електричната 
мрежа ќе биде неопходно да се добие посебна електро-енергетска согласност од 
надлежното претпријатие. Приклучокот на  телекомуникациска инфраструктура ќе се 
изврши врз основа на условите кои ќе бидат издадени од надлежното  претпријатие. За 
наведените инфраструктурни водови ќе биде неопходно да се изработат посебни 
проекти за инфраструктура.  

Хортикултура и партер  

Внатрешните сообраќајни површини и паркинзи се предвидува завршно да се обработат 
со материјал кој овозможува лесно одржување на хигиена во рамките на локацијата.  

Во прилог 5 е дадена синтезен план. 

ЕКОНОМСКО  ОБРАЗЛОЖЕНИЕ  

Реализацијата на ЛУПД за изградба на мини депонија за комунален отпад од времен 
карактер, КО Ново Конско во Општина Гевгелија на површина од 2 ha, ќе овозможи 
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подобрување на функционалноста на комуналните активности во локалната економија. 
Имајќи ја во предвид конкретната намена,  треба да се согледаат и да се предвидат и 
последиците од тој развиток врз неговото разместување во просторот. При 
реализацијата на преметната депонија треба да се преземет сите пропишани мерки во 
согласност со релевантната законска регулатива од областа на заштитата на животната 
средина, особено превенција и спречување на негативните влијанија врз животната и 
работна средина. 

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА  

Основните параметри за урбанистичко планирање се дефинирани според Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 199/14, 44/15,,193/15 ,31/16 
и 163/16 ) Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. 
Весник на РМ бр. 142/15,217/15, 222/15, 228/15 ,35/16,134/16 и 33/17). Одобрението за 
градба ќе се издава врз основа на претходно одобрен Архитектонско-Урбанистички 
Проект.  

Плански опфат  

Локалната урбанистичка планска документација со површина на плански опфат од 20000 
m2 е изработена за локација дефинирана со линија и прекршни точки, во рамки на 
земјиште кое е во државна сопственост.  Во графичките прилози границата на планскиот 
опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите прекршни точки означени со редни 
броеви од Т1 до Т4,  и за секоја точка табеларно се дадени параметрите по X и Y 
координати.   

Регулациона линија, граница на парцела, градежна парцела и градежна линија, 
информативна линија  

Регулациона линија е линија на разграничување помеѓу градежно земјиште за општа 
употреба и парцелирано градежно земјиште за поединечна употреба. Во графичките 
прилози означени се регулационите линии кон околниот терен, со детално котирање на 
растојанијата од регулационите до градежните линии.. Граница на градежна парцела е 
линија на разграничување на носители на право на градење помеѓу две соседни 
градежни парцели, односно (во конкретниот случај) помеѓу градежна парцела и 
земјиште за општа употреба. Градежната парцела е ограничен дел од градежното 
земјиште со ист носител на правото на градење. Со градежните линии се дефинира 
површината за градење во градежната  парцела, односно границите во кои може да се 
движат габаритите на поедините објекти и планираното тело на депонијата.Во 
графичките прилози означени се градежните линии, со детално котирање на 
растојанијата помеѓу нив и регулационите линии.  

Наменска употреба на земјиште  

Во подрачјето на планскиот опфат, предвидена е основна класа на намени Е – 
Инфраструктура, односно посебна класа на намена Е3 – Некомпатибилна 
инфраструктура- мини депонија за комунален отпад од времен карактер   

Површини за градење  

Утврден е делот од градежната парцелата во која се предвидува градење на повеќе 
градби,  поради што градежната парцела во понатамошната постапка треба да се 
разработи со Архитектонско-урбанистички проект.  Во нумеричките показатели дадена е 
и максималната површина за изградба на повеќе градби во утврдениот простор за 
градење.  Минималното растојание помеѓу градежните линии и границите на парцелата 
изнесува 2 m.  

Височина на градбите  
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Максимална височина на градбата е планска одредба со која се утврдува дозволената 
височина на градбата на вертикалната рамнина чијшто пресек со теренот се совпаѓа со 
градежната линија. Максималната височина на градбата во урбанистички план се 
изразува како вертикално растојание помеѓу заштитниот тротоар и завршниот венец на 
градбата во должни метри. Во конкретниот случај максималната висина зависи од 
потребите на технолошкиот процес и не се дефирира. Дефинирањето на максималната 
дозволена висина ќе се изврши во фазата Архитектонско-урбанистички проект.  

Процент на изграденост  

Процентот на изграденост на земјиштето (П) е урбанистичка величина која ја покажува 
густината на изграденост, односно колкав  дел од градежното земјиште е зафатен со 
градба. Истиот се пресметува како однос помеѓу површината на земјиштето под градба и 
вкупната површина на градежното земјиште изразен во процент.                                     

Коефициент на искористеност  

Коефициентот на искористеност на земјиштето (К) е урбанистичка величина која го 
покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште и се пресметува како 
однос помеѓу вкупната изградена површина, односно збирот на површините на сите 
изградени спратови под градбата и вкупната површина на градежното земјиште, изразен 
во проценти.  

Сообраќај   

Пристапот до Планскиот опфат е обезбеден од постоечки земјан пат кој се надоврзува на 
Регионалниот пат 1108 Моин-Гевгелија. За потребите од пристап во рамките на 
планскиот опфат, ќе биде неопходно да се изработи посебен проект за Инфраструктура 
со кој ќе се дефинира трасата на пристапен пат. Со предметната ЛУПД се планира влез од 
постоечкиот земјан пат обележан во ажурираната геодетска подлога. Постои можност за 
предвидување и на друг алтернативен пристап до депонијата (обележан во графичките 
прилози) чија траса треба да се дефинира со посебен проект за инфраструктура. 
Внатрешните патишта во парцелата  ќе бидат предмет на разработка на Архитектонско-
урбанистичкиот проект и Основните проекти.   

Паркирање  

Паркирањето ќе се решава во рамките на  градежната парцела, со капацитет кој ќе се 
дефинира според  потребите на  нарачателот.   

Сообраќајот во рамките на Комплексот ќе биде предмет на работа на понатамошните 
фази на изработка на проекти за добивање одобрение за градење.  

Зеленило  

Вегетацијата на сите слободни неизградени делови од градежната парцела кои  се 
надвор од просторот неопходен за функционирање на Депонијата се предвидува да се 
задржи и дополнително да се посади ниско и високо зеленило. Потребата од 
дополнителен заштитен појас зеленило како природна бариера од загадување со 
прашина и бучава ќе се утврди со елаборатот за заштита на животна средина во 
понатамошните фази на разработка на ниво на АУП и основни проекти на градбите. Се 
задолжува Инвеститорот, после затворањето на депонијата,  просторот на градежната 
парцела да го доведе во еколошки прифатлива состојба. Инвеститорот е должен да 
изврши  обновување на вегетацијата на опфатот да изврши насипување со  земја и 
обновување на вегетацијата со пасишта и грмушести хабитати.    

Водовод и канализација   

Потребните количини за санитарна вода ќе бидат обезбедени од доводен цевковод од 
друг извор надвор од локацијата со изградба на резервоар за вода. За планираниот 
цевковод ќе биде неопходно да се изработи посебен проект за инфраструктура. 



Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина 

       21 од 93 

Потребите за вода за технолошки потреби и противпожарна заштита ќе бидат 
задоволени од бунари во рамките на парцелата. Фекалните отпадни води преку затворен 
систем на канализациони цевки ќе се одведуваат во фекална водонепропусна јама без 
одвод и прелив, чие празнење  ќе се врши  со автоцистерни по потреба. Да се проектира 
систем за собирање на атмосферските води како и контаминираната вода од исцедокот 
од депонијата, со нивно  собирање во посебен базен, пречистување до соодветен 
квалитет за дозволени гранични вредности за емисија за нивно понатамошно 
испуштање во реципиент или рециркулација во системот за наводнување на отпадот.  

Електрична мрежа   

За конкретните услови за обезбедување приклучок на идните градби на електричната 
мрежа ќе биде неопходно да се добие посебна електро-енергетска согласност од 
надлежното претпријатие врз основа на дефинирани потреби за ангажирана моќност од 
страна на Инвеститорот. Приклучокот на  телекомуникациска инфраструктура ќе се 
изврши врз основа на условите кои ќе бидат издадени од надлежното  претпријатие. За 
наведените инфраструктурни водови ќе биде неопходно да се изработат посебни 
проекти за инфраструктура.  

Елементи за обликување  на градбите  

Сите предвидени градби да бидат проектирани со современи градежни материјали, во 
склад со нивната функција и  важечките технички стандарди и нормативи.  Партерните 
површини завршно да бидат обработени со материјали кои обезбедуваат едноставно 
чистење, одводнување и одржување хигиена.    

Заштита на културно наследство Според податоците од Условите за планирање, во 
предметниот плански опфат, нема евидентирани археолошки локалитети локалитети. 

 

2.4 Врска со други плански документи 

Предметниот плански опфат се наоѓа во КО Ново Конско и до сега не е бил предмет на 
урбанизација.   

На планскиот документ на различни начини може да влијаат другите планови или 
програми, или надворешните цели за заштита на животната средина како што се тие 
утврдени со политиките и законите. Од тие причини, целите на планскиот документ 
неопходно е да бидат анализирани од аспект на усогласеност со целите од повисоки 
релевантни плански документи. 

Во прв ред, со оглед на целите на планскиот документ, истиот неопходно е да биде 
анализиран во однос на повисоките стратешки цели за управување со отпад, односно 
национални и регионални стратешки документи за управување со отпад. 

Во насока на анализа на врската на имплементацијата на планскиот документ со други 
повисоки и поврзани стратешки документи, анализирани се повеќе релевантни планови 
и програми на локално, регионално и национално ниво. Во прилог се дадени детали за 
нивната врска со реализацијата на планскиот документ. 



Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина 

 

             22 од 93 

Табела 2 Врска на Програмата со релевантни плански документи 

Плански документ Цели на планскиот документ Врска / усогласеност 

Национална стратегија за управување со 
отпад (2008-2020) 

 Усогласување на Националното законодавство 
за управување со отпадот со со барањата и со 
стандардите на ЕУ 

 Воспоставување ефективна институционална 
и организациска поставеност, зајакнат 
човечките ресурси и капацитети во јавниот и 
во приватниот сектор, воведување стабилни 
финансиски ресурси и соодветни 
стимулативни економски механизми, 

 Подигнување на свеста на сите 
заинтересирани субјекти во врска со 
прашањата на управувањето со отпадот, 

 Имплементацијата и одржувањето на систем 
за собирање на податоци/информативен 
систем 

 Новиот систем за современо управување со 
создадените текови на отпад мора да ги земе 
предвид различните технички опции за 
избегнување на отпадот, намалување на 
неговиот потенцијал за опасност и 
намалување на изворот, како и искористување 
на нивната материјална и/или енергетска 
содржина според оценката на „најдобрата 
применлива опција од аспект на заштитата на 
животната средина“ 

 Активностите на управување со отпад мора да 
ги спречуваат емисиите во животната 
средина, како и штетните и другите 
негативни ефекти врз здравјето и 
добросостојбата на населението, за животните 
и за вегетацијата и за живеалиштата и за 
природата. 

 Воведување на депонии за опасен и неопасен 
отпад целосно усогласени со европските 

Планскиот документ предвидува 
воспоставување на услови за изградба на 
депонија за комунален неопасен отпад, 
изградена според законските и европските 
стандарди. 
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Плански документ Цели на планскиот документ Врска / усогласеност 

стандарди. 
 Преработка на отпадот како замена за 

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

 Усогласување на законодавството со acquis 
communautaire, 

 Поделба на обврските, задачите, 
одговорностите и подигање на капацитетите 
на сите субјекти инволвирани во 
управувањето со отпадот: 
o Поделба на задачите/одговорностите и 

постигнување на ефективната соработка 
на хоризонтално, т.е. меѓуминистерско 
ниво;   

o Зајакнување на улогата на централното 
тело за управување со отпад во МЖСПП;   

o Зајакнување и реформирање на 
извршните тела;  

o Поставување на институционалните 
врски меѓу државните институции, 
локалните институции и производниот/ 
услужниот сектор и вертикална 
соработка;   

o Реформирање на системот за 
управување со комуналниот цврст отпад 
со формирање на 5 до 7 регионални 
системи за управување со комунален 
цврст отпад, со зајакнување на 
човечките ресурси и капацитети за 
управување со отпад на 
регионално/локално ниво и со 
вклучување на приватниот сектор по 
обезбедена лиценца во активностите на 
собирање/транспорт на комунален 
отпад;  

o Ставање под контрола на индустриските 
текови на опасен и неопасен отпад 

Депонијата предвидена со планскиот документ 
предвидено е да биде од привремен карактер 
која треба да овозможи правилно финално 
отстранување на комуналниот неопасен отпад се 
додека не се овозможи регионално справување 
со отпадот во регионот. 
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Плански документ Цели на планскиот документ Врска / усогласеност 

o Пренасочување на посебните текови на 
отпад и искористените производи од 
депониите со оформување на поврзан 
систем според принципот за 
„одговорност на производителот“.  

o Зајакнување на човечките ресурси и 
капацитети за управување со отпадот на 
операторите што управуваат со отпад и 
создавачите на отпад. 

 Намалување на влијанието врз животната 
средина со формирање на мрежа на техничка 
инфраструктура од капацитети за управување 
со отпад: 
o Постапно воспоставување на 

инфраструктура со капацитети за 
управување со комунален цврст отпад, 
на регионално ниво, со соодветен систем 
за ефикасна и ефективна наплата на 
трошоците и транспортна логистика за 
различни фракции на отпад:  
- За преодниот период  со подобрување 
на собирањето, транспортот и 
депонирањето на отпадот на постојните 
ниско-ризични депонии по нивното 
приспособување и пренасочување на 
отпадот од непрописните депонии,  
- Како следни фази на изградба на 
депониски капацитети со помошни 
инфраструктурни капацитети за 
преработка на отпадот за 
материјал/енергија и за активности на 
финално депонирање, во целост според 
стандардите на ЕУ.  

o Затворање на депониите кои не се во 
согласност со стандардите на ЕУ (околу 
40 високо/средно ризични депонии 
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Плански документ Цели на планскиот документ Врска / усогласеност 

според програмата за управување со 
комунален цврст отпад во преодниот 
период)  

o Воспоставување на капацитети за 
преработка за материјал/енергија за 
посебните текови на отпад и 
искористените производи во согласност 
со принципот за „одговорност на 
производителот“:  

o Воспоставување на инфраструктура за 
управување со опасен отпад, според 
програмите за технолошко усогласување 
со Директивата за ИСКЗ (примена на 
најдобри достапни технологии) и според 
други реални технички/логистички 
решенија за мали создавачи на опасен 
отпад;   

o Обнова/надградба на депониите во 
просториите на создавачите на опасен и 
неопасен отпад; санација најмалку на 1 
приоритетно жариште;  

o Воспоставување на мрежа за управување 
со животински нус-производи во 
согласност со стандардите на ЕУ;  

o Воспоставување на логистички систем и 
инфраструктура за третман/депонирање 
за медицински отпад и за избрани групи 
на согорливи фракции на опасен отпад 
од различни извори.  

o Воспоставување на мрежа на капацитети 
за преработка/депонирање за градежен 
отпад/шут. 

Регионален план за управување со отпад за 
југозападен плански регион (нацрт) 

 Да се постигне интегриран и финансиски 
самоодржлив систем за управување со отпад 
во Југоисточниот плански регион на 
Република Македонија.  

Депонијата предвидена со планскиот документ 
предвидено е да биде од привремен карактер 
која треба да овозможи правилно финално 
отстранување на комуналниот неопасен отпад се 
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 Да го поддржи процесот на планирање за 
интегриран регионален систем за 
управување со отпад. 

Цел А: Минимизирање на  негативните влијанија 
врз  животната средина и  здравјето  на луѓето 
предизвикани од создавањето и управувањето 
со отпад.  

 Подобрување на условите за живот на 
населението, 

 Заштита и унапредување на биолошката 
разновидност и природното наследство,   

 Заштита и подобрување на квалитетот 
на водата,  

 Заштита и подобрување на квалитетот, 
квантитетот и функцијата на почвата,  

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

 Подобрување и заштита на 
материјалните средства,  

 Заштита и унапредување на културното 
наследство,  

 Зачувување на пределските 
карактеристики и заштита на пределот 
насекаде, а особено во назначените 
подрачја  

 Одржливо користење на земјиштето и 
другите ресурси  

 Минимизирање на емисиите на 
стакленички гасови  

 Минимизирање на негативните 
влијанија врз квалитетот на воздухот и 
здравјето на луѓето Минимизирање на 
негативните влијанија врз квалитетот на 
водата и водните ресурси Заштита на 

додека не се овозможи регионално справување 
со отпадот во регионот, односно практична 
имплементација за мерките од регионалниот 
план. 
Имплементацијата на планскиот документ ќе ги 
запази сите законски процедури и обврски за 
таков тип проекти и ќе ги вклучи сите барања на 
релевантната регулатива. Конкретно, за 
проектот предвиден со планскиот документ ќе 
се спроведе постапка на оцена на влијанието врз 
животната средина од предвидениот проект на 
ниво на Студија. По одобрување на студијата, 
идниот оператор на депонијата ќе поднесе 
барање за добивање на интегрирана еколошка 
дозвола, како и барање за основање на депонија 
и барање за добивање на дозвола за оператор на 
депонија. На тој начин ќе се осигура дека идниот 
проект, привремената депонија за комунален 
неопасен отпад ќе ги запази сите стандарди за 
животна средина со цел целосна заштита на 
животната средина и контрола на влијанијата, 
како и усогласеност со законската регулатива на 
ЕУ и со националното законодавство. 
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земјиштето и културното наследство 
Цел Б: Минимизирање на негативните 
општествени и економски влијанија и 
максимизирање на општествените и 
економските можности.  

 Обезбедување на кампањи за јавна свест, 
зголемување на учеството на јавноста. 
Оптимизирање  на  системот  за  
собирање  на  отпад  и  минимизирање  
на  влијанијата  од локалниот транспорт. 

 Можности за вработување.  
 Систем за управување со отпад во 

рамнотежа со економските ресурси на 
општеството. 

Цел В: Усогласеност со законските барања, 
целите, принципите и политиките поставени со 
европската и националната правна и 
регулаторна рамка. 

 Усогласеност со законската регулатива 
на ЕУ и со националното законодавство, 
политиката и принципите на истите, 
постигнување на квантитативните цели 
на управувањето со отпадот во поглед на 
инфраструктурата за создавање, 
собирање и рециклирање на отпадот, 
ефикасност во однос на 
квантитативните цели за пренасочување 
на отпадот од депониите, обнова на 
енергија, поврат на трошоците, 
ремедијација на постојните диви 
депонии и еколошка свест. 

Стратегија за регионален развој на 
Р.Македонија 2009 - 2019 

 Рамномерен и одржлив развој на целата 
територија на Република Македонија, 
заснован врз моделот на полицентричен 
развој; 

 Намалување на диспаритетите меѓу и во 

Имплементацијата на планскиот документ ќе 
овозможи олеснување при постигнување на 
целите на стратегијата за регионален развој во 
делот на Намалување на диспаритетите меѓу и 
во рамките на планските региони и подигнување 
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рамките на планските региони и подигнување 
на квалитетот на животот на сите граѓани; 

 Зголемување на конкурентноста на планските 
региони преку јакнење на нивниот 
Иновациски капацитет, оптимално користење 
и валоризирање на природното богатство, 
човечкиот капитал и економските особености 
на планските региони; 

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

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

на квалитетот на животот на сите граѓани, 
Зголемување на конкурентноста на планските 
региони преку оптимално користење и 
валоризирање на природното богатство, 
човечкиот капитал и економските особености на 
планските региони, Зачувување и развивање на 
посебниот идентитет на планските региони, 
како и нивна афирмација и развој. 

Програма за развој на југоисточниот плански 
регион 2015 – 2019 година 

 Стратешка цел 1 – Поттикнување на 
економски раст во регионот 

 Стратешка цел 2 – Одржлив развој на 
туризмот и културата 

 Стратешка цел 3 – Социјална и економска 
сигурност на регионот 

 Стратешка цел 4 – Развивање на современа и 
функционална инфраструктура за економски 
развој и подобар животен стандард 
Приоритет 4.1: Осовременување и 
проширување на сообракајно-транспортна 
инфраструктура  
Приоритет 4.2: Подобрување на постоечката и 
изградба на нова комунална инфраструктура 

4.2.1 Воведување и изработка на подземен 
катастар за постоечка комунална 
инфраструктура  
4.2.2  Подобрување на постоечките и 
изградба на нови водоснабдителни 
системи  
4.2.3 Подобрување на постоечките и  
изградба на нови системи за отпадни води  

Имплементацијата на целите на планскиот 
документ ќе овозможи олеснување при 
постигнување на целите на програмата за развој: 

- Изградбата на идната депонија ќе биде 
на начин да не влијае на плановите 
развој и подобрување на комуналната 
инфраструктура, 

- Ќе го подобри собирање и 
постапувањето со отпадот што треба да 
ги намали сегашните влијанија врз 
почвите и водите на кои почива 
земјоделството.  
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4.2.4 Подобрување на постоечките и 
изградба на нови системи за наводнување  
4.2.5. Подобрување на постоечка  и 
изградба на нова комунална 
инфраструктура за индустриски и 
туристички зони  
4.2.6 Подобрување на постоечките и 
изградба на нови 

Приоритет 4.3: Подобрување на енергетската 
инфраструктура 

Стратешка цел 5 – Развој на конкурентно 
земјоделско производство  и унапредување на 
животот во руралните подрачја 

Просторен План на Република Македонија 
(2002-2020) 

 остварување на повисок степен на вкупната 
функционална интегрираност на просторот на 
државата, 

 обезбедување услови за значително поголема 
инфраструктурна и економска интеграција со 
соседните и останатите европски земји 

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

 порамномерна и порационална разместеност 
на индустријата, 

 индустрискиот развој да се темели на 
оптимално користење на компаративни 
предности на одделни подрачја на земјата и 
соодветна дисперзија на индустриските 
капацитети, 

 рамномерна разместеност на индустриските 
капацитети во просторот усогласена со 
основните фактори на развој,  

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

Имплементацијата на целите на планскиот 
документ ќе овозможи олеснување при 
постигнување на целите на просторниот план на 
РМ, особено во делот на животна средина. 



Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина 

 

             30 од 93 

Плански документ Цели на планскиот документ Врска / усогласеност 

 вклучување на еколошките преференци во 
развојот на индустријата и нејзина алокација 
и разместување, 

 развој на индустријата во насока на 
поефикасно управување и технолошка 
модернизација, 

 рационална комбинација и алокација на 
расположивите ресурси преку ефектуирање на 
постојните и изградба на нови 
преработувачки производствени капацитети 

Национален акционен план за животна 
средина (НЕАП) 

 Одржливо просторно планирање и 
управување со градежното земјиште 

 Воспоставување на интегрален систем за 
заштита на природата и зачувување на 
биодиверзитетот согласно ЕУ стандардите и 
меѓународните договори 

 Воспоставување на интегрирано управување 
со отпад и финансиски самоодржлив систем за 
управување со отпад 

 Подобрување на состојбата со почвата во 
насока на нејзино одржливо користење преку 
намалување на  ерозијата, контаминацијата и 
другите видови на деградација на почвите 

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

 Контрола на процесите на закиселување и 
еутрофикација, како и на состојбата со 
трапосферскиот озон 

 Воспоставување на одржлив урбан развој 
 Да се намалат влијанијата врз здравјето на 

луѓето и врз животната средина од 
транспортниот сектор 

 Подобрување на енергетската ефикасност и 

Имплементацијата на целите на планскиот 
документ ќе овозможи олеснување при 
постигнување на целите на националниот 
акционен план за животна средина. 
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намалување на емисиите  
Национален план за заштита на амбиентен 
воздух (2013 – 2018) 

Дефинира генерални и конкретни мерки за 
подобрување на квалитетот на воздухот (по 
сектори) на целата територија на Република 
Македонија, воедно ги наведува и сите 
релевантни институции одговорни за 
имплементација на мерките со цел подобрување 
на квалитетот на воздухот на локално и 
глобално ниво.  
7.7 Мерки за намалување на емисиите во 
воздухот од сектор отпад: 
 Минимизирање на создавање на отпад 
 Рециклирање, ре-употреба и 

искористување на отпадот како енергетски 
извор пред финално да се отстрани 

 Складирање на отпадот во соодветно 
опремени депонии 

 Воведување на системи за собирање на 
гасовите кои произлегуваат од депониите 

 Намалување на емисиите на метан и 
диазот оксид 

 Подигнување на свеста за спречување на 
неконтролирано палење на отпадот 

Планскиот документ треба да овозможи услови 
за изградба на современа депонија усогласена со 
ЕУ и МК стандардите за ваков тип на проекти. 

Трет национален план за климатски промени 
на Република Македонија кон рамковната 
конвенција на ОН 

Извештајот врши инвентаризација на 
Национални емисии на стакленички гасови по 
сектори (вклучувајќи и отпад), ја оценува 
ранливоста,  предлага мерки за ублажување на 
климатските промени и мерки за адаптација.  
Во секторот отпад во основното сценарио се 
предвидува дека емисиите ќе растат сè до 2030 
година, поради растот на населението и 
економскиот раст. При разгледување на 
различните сценарија со активности кои можат 
да се преземат за комуналниот цврст отпад, 
најисплатливо сценарио кое предвидува и 

Планскиот документ треба да овозможи услови 
за изградба на современа депонија усогласена со 
ЕУ и МК стандардите за ваков тип на проекти. 
Тоа ќе овозможи контрола на емисиите врзани 
за ваков тип на мерки, но и ќе овозможи 
затворање на нестандардната депонија. 
Депонијата, согласно националните барања, ќе 
предвиди механички третман и стабилизација 
на отпадот пред негово депонирање. 
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значителни намалувања на емисиите на 
стакленички гасови е тоа со затворање и 
санирање на постоечките депонии и согорување 
на гасот од депонијата (што ќе предизвика 
многу ниски маргинални трошоци за 
ублажување), воведување на механички 
биолошки третман со компостирање и 
произведување гориво добиено од отпад. 

Прва мерка: Затворање и покривање на 
постоечките нестандардни депонии 
проследено 
со екстракција на гас и палење. 
Втора мерка: Механичко-биолошки третман 
(МБТ) во новите депонии. 
Трета мерка: Аеробен третман 
(компостирање) на нови депонии. 
Четврта мерка: Анаеробен третман на 
органски отпад. 
Петта мерка: Производство на гориво 
произведено од отпад. 

Стратегија за води на Република Македонија 
(2011 – 2041) 

Главната цел на управувањето со водите е 
постигнување на интегриран и координиран 
режимот на водите на територијата на 
Република Македонија. Ова вклучува не само 
локација и изградба на системи за вода, но, исто 
така, квантитативна и квалитативна состојба на 
водата на начин кој најдобро одговара на 
одредена локација и одредено време. Главните 
цели кои треба да се постигнат со 
интегрираното управување со водите во 
Република Македонија се: 

1. да се обезбеди доволен квалитет на водата 
за пиење за јавно снабдување; 

2. да се обезбедат потребни количини на 
вода со соодветен квалитет за разни 
комерцијални цели; 

Имплементацијата на проектот предвиден со 
планскиот документ ќе вклучи детално 
истражување на аспектот управување и заштита 
на водите со цел спречување на влијанијата и 
заштита.  
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3. заштита на луѓето и материјалните добра 
од штетните ефекти на водата; 

4. да се постигне и да се зачува добар статус 
на водата на површинските и подземните 
водни тела;  

5. заштита на водата и екосистемите зависни 
од вода и  

6. усогласување на мерките на управување со 
водите со корисниците на просторот од 
другите сектори. 

Национална стратегија за биолошка 
разновидност со акциски план (нацрт) 

Национални цели: 
 Надминување на основните причини за 

загуба на биолошката разновидност преку 
интегрирање во целото општество, 

 Намалување на директните и 
индиректните притисоци, 

 Подобрување на статусот преку 
зачувување на екосистемите, видовите, и 
генетската разновидност заради 
зголемување на придобивките, 

 Подобрување на знаењето и достапноста 
на сите релевантни информации во врска 
со биолошката разновидностч 

Имплементацијата на проектот предвиден со 
планскиот документ ќе вклучи детално 
истражување на аспектот биолошка 
разновидност со цел спречување на влијанијата 
и заштита. 

Стратегија за демографски развој на 
Република Македонија (2008 – 2015) 

Забавување на стапката на намалување на 
населението и создавање на услови за одржлив 
демографски развој на земјата; - Намалување на 
регионалните демографски диспаритети и 
создавање на одржлива територијална 
дистрибуција и квалитет на живот на 
населението; - Намалување на постоечките 
разлики и нееднаквостите помеѓу населението 
со цел да се зголеми социјалната кохезија 

 

План за управување со отпад од електрична и 
електронска опрема (ОЕЕО) во Република 
Македонија 

Да се намали настанувањето на ОЕЕО, и доколку 
е можно ОЕЕО да се рециклира и преработи, да се 
намали одложувањето на тој отпад, и да се 
намали негативното влијание на животната 

Планскиот документ треба да овозможи услови 
за изградба на современа депонија усогласена со 
ЕУ и МК стандардите за ваков тип на проекти. 
Тоа ќе подразбира одделно собирање и правилно 
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средина низ правилен третман на собраната 
ОЕЕО. 

постапување со ОЕЕО, наместо да завршува на 
нестандардните депонии и ѓубришта, како 
досега. 

Локален Еколошки Акционен План за 
општина Гевгелија 

ЛЕАПот е премнгоу стар (1998 година) и целите 
не може да се сметаат за релеванти за 
разгледување. 

 

План за затворање на нестандардните 
депонии во РМ 

Идентификација на нестандардни депонии во 
РМ, одговорна инспекциска власт, клучни 
чекори, стратегија за затворање на постоечките 
општински депонии и дивите депонии, 
планирање на затворањето, мерки за 
рехабилитација. 

Планскиот документ треба да овозможи услови 
за изградба на современа депонија усогласена со 
ЕУ и МК стандардите за ваков тип на проекти. Со 
изградбата на оваа депонија, ќе се овозможат 
услови за затворање на сегашната општинска 
нестандардна депонија, рангирана како втора 
најризична во РМ. 

Стратегија за одржлив развој на општина 
Гевгелија 

Подобрување на капацитетите на локалните 
власти за обезбедување на ефикасни услуги и 
планирање на развојот, соодветна средина за 
економско заздравување и помагање на 
комуникацијата помеѓу персоналот на 
општината и другите јавни агенции и јавноста 
воопшто. Промовира учество на граѓанското 
општество во процесот на донесување одлуки во 
општините, како гаранција за транспарентноста 
и одго ворноста на властите. Акциониот план 
содржи мерки за секој приоритетен сектор. Во 
полето на Инфраструктурата се опфатени 
програмите:  
 Програма за модернизација на 

урбанистичкото планирање;  
 Програма за развој на системот за 

водоснабдување;  
 Програма за развој на фекалниот 

колекторски систем;  
 Програма за развој на колекторскиот 

систем за атмосферски води;  
 Програма за управување на речните 

Планскиот документ треба да овозможи услови 
за изградба на современа депонија усогласена со 
ЕУ и МК стандардите за ваков тип на проекти. 
Овој проект ќе придонесе кон реализација дел од 
целите што се однесуваат на секторот 
Инфраструктура, конкретно директно во делот 
на отпадот (Програма за управување со цврст 
отпад), а индиректно во делот на водите 
(Програма за управување на речните корита), 
преку затворање на нестандардната депонија и 
заштита на водите и коритото на Сува Река. 
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корита; 
 Програма за развој на мали 

хидроелектрани; 
 Програма за управување со цврст отпад; 
 Програма за развој на локалната патна  
 мрежа;  
 Програма за заштита и спасување. 
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3. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

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

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

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

Состојбата без имплементација на планскиот документ подразбира иднина на потесното 
и поширокото подрачје на планскиот документ, посредно и непосредно засегнати со 
реализацијата на планот, без имплементација на планираните активности од планскиот 
документ, односно продолжување на актуелната состојба онаква каква што е сега во 
моментот во планското подрачје. 

Состојбата без имплементација на планскиот документ може да се разгледува од страна 
на три вида аспекти: 

 Влијанија поврзани со животната средина, 
 Економски влијанија, 
 Социјални влијанија. 

Со оглед на природата на планскиот документ, очекувано најзначајни би биле 
влијанијата што се однесуваат на животната средина а кои би се очекувале со 
неспроведувањето на истиот. Тие сумирано подразбираат: 

- Несоодветно управување со отпадот,  
- Употреба на лошо избрана локација за депонирање на отпадот, 
- Неправилно финално отстранување на отпадот, 
- Негативни влијанија врз воздухот, почвата, подземните и површинските води од 

несанитарната постоечка комунална депонија, 
- Нарушен квалитет на почвата, подземните и површинските води непосредно 

засегнати со постоечка комунална депонија. 
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Во врска со економските влијанија, следните работи би се очекувале: 

- Отсуство на основа за спроведување на целосно и правилно управување со 
комуналниот и другите видови неопасен отпад, 

- Отсуство на поттик за развој на локални бизниси поврзани со управување со 
одделни видови отпад, 

- Намалена вредност за земјиште и земјоделски производи, 
- Послаба атрактивност на локацијата и општината. 

Социјални влијанија: 

- Ризик од зарази и болести поврзани со нарушен квалитет на води и контакт со 
опасни материи, 

- Ризик од загадување на подземни води и со тоа влијанија врз води за пиење и 
води за наводнување, 

- Подобрување на квалитетот на животот во регионот. 
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4. СОСТОЈБА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

4.1 Генерални аспекти  

4.1.1 Географска положба на локацијата 

Општина Гевгелија е една од поголемите општини и се наоѓа во јужниот дел на 
Република Македо нија. Општината е лоцирана на 41 ° северна географ  скаширина и 22 ° 
источна географска должина, покрај долината на реката Вардар и автопатот Е75 
(трансевропски коридор 10). Целокупната површина на која се простира општината е 
485 км2. На север и на исток таа се граничи со општините Валандово и Богданци, на запад 
со општините Демир Капија и Кавадарци, а на југ со Мачуково (Евзони) во соседна Грција. 
Населбите се распоредени по долното течение на реката Вардар, во средишниот и во 
јужниот дел на ГевгелискоВаландовската Котлина, и по течениeто на Петрушка Река. 
Според апсолутната надморска височина, таа е една од најниските општини во држава та 
(64 м). Највисоката точка е врвот Зелен Брег, на Кожуф Планина (2.167 м). Според 
најновата територијална поделба од 2004 година, кон Гевгелија е припоена и 
поранешната општи на Миравци.  

 

Слика Катастарска парцела 117 во однос на граници на општина Гевгелија 
(извор:katastar.gov.mk) 

Општината се состои од 17 населби. Освен населбите Конско, Серменин, Петрово, 
Габрово, Хума и Кованци, кои се ридски, сите останати населени места се низински. 
Општината е значаен географски „мост на поврзување“ помеѓу Средна и Источна Европа, 
јужниот дел на европскиот континент и, понатаму, со Блискиот Исток. Градот Гевгелија 
се наоѓа на само 3 км од граничниот премин Богородица, на македонскогрчката граница. 
Од главниот град на Република Македонија, Скопје, е оддалечен 158 км, а од Солун, 
најголемото пристаниште на Егејското Море, 70 км. Атрактивната местоположба на 
Гевгелија при донела во овој крај да се појават многубројни цивили зации кои оставале 
траги сведочејќи за богатото културно и генетско наследство. Вардарски Рид е еден од 
нај богатите археолошки локалитети во Европа, кој се афир мира како централна и 
најголема повеќеслојна населба од праисториски раноантички период, со докази за 
интензивен и континуиран живот од крајот на бронзената ера, па сè до падот на 
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античката македонската држава и воспоставувањето на римската доминација на овој дел 
од Балканот. Научниците сметаат дека тоа била една од најмоќните антички населби во 
Повардарjето. 

Во прилог 3 е дадена Географска карта на катастарска парцела 117 и плански опфат. 

4.1.2 Климатско-метеоролошки карактеристики на подрачјето 

Субмедитеранското подрачје во Република Македонија ги опфаќа најниските делови од 
долниот тек на реката Вардар до Грчката граница (Гевгелиската, Валандовската и 
Дојранската котлина). Надморската височина на ова подрачје е од 59 до 500m. Ова 
подрачје од север и од северозапад е ограничено со планините: Градишка Планина, 
Плауш, Беласица и Кожуф, кои влијаат како заштитна препрека врз времето и климата на 
ова подрачје, модифицирајќи ги студените (континенталните) воздушни маси кои се 
транспортираат кон јужните делови од Балканскиот Полуостров. Од друга страна пак ова 
подрачје е значително подотворено кон Егејското Море од каде допираат влијанијата на 
Медитеранот и се чувствуваат карактеристиките на медитеранските особености на 
времето и климата било преку формирање на топли и влажни воздушни маси кои имаат 
карактеристики на Медитеранот или преку други атмосферски нарушувања (топли или 
студени атмосферски фронтови) и други влијанија. Метеоролошката станица Гевгелија е 
лоцирана на: Гевгелија Хс = 59м Х = 410 09’ Y = 220 30’ Ова е најтоплото подрачје во 
Република Македонија. Просечната годишна температура на воздухот се движи од 14.00С 
- 14.50С. Најтопол месец е јули со средна температура на воздухот од 24.60С до 25.30С. 
Најстуден месец е јануари со просечна повеќегодишна температура на воздухот која се 
движи во границите помеѓу 3.30С и 3.50С. Просечните годишни температурни амплитуди 
на воздухот се движат помеѓу 21.20С и 21.80С и се поголеми во споредба со годишните 
амплитуди забележано северно од Демир Капија. Апсолутно највисока максимална 
температура на воздухот во ова подрачје изнесува 44.30С (на 6. VII.1988 год.). Апсолутно 
најниските температури на воздухот изнесуваат: -19.50С во Гевгелија. Највисоко 
достигната апсолутна годишна амплитуда на воздухот изнесува 63.80С. Таа е значително 
повисока отколку во типичните медитерански области, поради континенталните 
влијанија. Средна месечна максимална температура на воздухот е 7,80С во Гевгелија во 
месец јануари, до 32,00С во месец август. Средната јануарска минимална температура на 
воздухот во ова подрачје изнесува 0.70С, додека средната јулска минимална температура 
на воздухот е 17.30С.  

Во ова подрачје има најголем број на топли и тропски денови. Вкупниот број на тропски 
денови во Гевгелија изнесува 72 при што најголем број се забележани во месец јули 23 
дена. Годишниот број на летни денови изнесува од 131 до 136 од тоа во текот на 
месеците јули и август. Во септември има повеќе топли (летни) денови отколку во мај 
(дури и во јуни), што укажува дека есента е потопла од пролетта како и дека летните 
денови продолжуваат во месец септември. Ова подрачје се одликува и со најмал број на 
мразни денови годишно 49 во Гевгелија. Најмногу мразни денови има во јануари (од 12 
до 17). Една од основните карактеристики на ова подрачје е тоа што на оваа територија 
порано завршуваат пролетните и покасно почнуваат есенските мразеви така што 
екстремниот мразен период трае од 92 до 127 денови, што е помал отколку во другите 
подрачја. Најголем просечен број на мразни денови се јавуваат во Гевгелија во месец 
јануари и изнесуваат 17 денови додека во текот на годината вкупниот број изнесува 49 
дена.  

Годишните суми на врнежи во ова подрачје се движат во границите помеѓу 601.6mm и 
682.4mm. Најврнежлив месец е ноември со просечна месечна количина на врнежите која 
се движи помеѓу 79,5mm и 93,1mm, додека најсув месец е јули или август со следните 
количини на врнежите од 30,6 до 33,8mm. Овој минимум е скоро три пати помал од 
најврнежливиот месец од годината и е една од значајните карактеристики на климата на 
ова подрачје. Исто така во подрачјето на централните и најниските делови од 
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Гевгелиско-Валандовскиот регион се јавуваат најмали количини на врнежите што 
претставува таканаречена "врнежлива сенка", во споредба со другите делови од 
регионот со просечна количина на врнежите кои се под 650mm годишно. Во другите 
делови од ова подрачје годишната количина на врнежите е помеѓу 700-800mm (при што 
се земени во предвид податоци од другите дождомерни станици од ова подрачје, до 
надморска височина од 500m. Сите досегашни податоци за врнежите говорат дека во ова 
подрачје се јавува Медитерански (маритимен) плувиометриски (врнежлив) режим, со 
карактеристичен влажен зимски период и мошне сушен летен период. Според 
резултатите од измерените дневни суми на врнежи најголема количина на врнежи 
изнесува 129.7mm (на 2.II.1986 год.) во Гевгелија. Во ова подрачје врнежите имаат често 
пороен карактер, особено во летните месеци, со што се засилува сушниот карактер на 
летото. Сушата повремено се јавува и во пролетните и есенските месеци поврзувајќи се 
со летната суша.  

Средната годишна релативна влажност на воздухот е 71% во Гевгелија. Со значително 
ниски вредности на релативната влажност на воздухот се месеците јули и август кога 
просечната влажност на воздухот изнесува помеѓу 57% и 59%. Во зимските месеци таа 
изнесува од 75% до 81%. Вкупниот број на сончеви часови, според податоците од 
метеоролошката станица Гевгелија изнесува 2371.0 часа со максимум во месец јули 
(326.0 часа) додека најмал број на сончеви часови има во месец декември (104.4 часа). 
Просечната годишна облачност во ова подрачје се движи во границите помеѓу 4.4 и 4.6 
десетини. Најголема облачност се јавува во зимскиот дел од годината (во ноември, 
декември, јануари, февруари и март) со просечна облачност над 5.0 десетини, со 
максимум во ноември (од 5.2 до 5.6 десетини), како и во месец јануари (исто така од 5.4 
до 5.8 десетини). Просечниот годишен број на тмурни денови (денови со облачност 
поголема од 8 десетини) изнесува од 76.0 до 94.0 дена. Просечно најголем број на тмурни 
денови се јавува во месец ноември (9 до 12) додека најмал број на тмурни денови се 
јавуваат во месеците јули и август од 2 до 3 дена. На територијата на ова подрачје 
просечниот број на ведри денови (денови со облачност поголема од 2 десетини) се движи 
помеѓу 108 до 130 дена. Во текот на годината, најмал број на ведри денови се јавуваат во 
месец август од 16 до 17 дена. 

Најзачестени ветрови во ова климатско подрачје се ветровите од северна насока со 
205‰ и просечната брзина на ветерот изнесува 3.4m/s. Најголеми силини на ветровите 
од по 10 Бофори се забележани од најфрекфентните насоки од СЗ и од С. 

4.1.3 Геолошки и сеизмички карактеристики 

Разновидноста на геолошките, рељефните и вегетациските прилики, а посебно 
влијанието на човекот и на климатските услови дозволуваат  да се сретнат повеќе 
видови на почви. Територијата на општината се одликува со богатство на различни 
карпести маси, што значи дека инжинерско - геолошките карактеристики се доста 
различни и во зависност од литолошкиот состав на стената, тектонската оштетеност и 
свежина. Геолошкиот состав е разноврсен и богат така што овозможува  експлоатација на 
минералното благо. Во прв ред, тука се неметалните појави, нарочно на украсен камен во 
кој спаѓаат: ортофирите, варолатите, мермерите, гранитот, габровите и анфиолитите. 

Општина Гевгелија го зазема Долното Повардарие односно Гевгелиската котлина. 
Просторот се одликува со просторни површини од ридско рамничарските терени, кои се 
издигаат до околу 600 м.н.в, на кои се развиваат полувијално - делувијални и циментно 
кафеави почви и планинско подрачје, од 600 - 2000 м.н.в, на кои доминираат кисело - 
кафеави почви. Во геолошки поглед терените се изградени претежно од габро и дијабаз, 
а делумно од гранити и карбонати. 

Гевгелиската котлина е под големо влијание на средоземната клима која, иако, изменета 
ги нуди сите погодности и можности за развој на општината. 
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Сеизмолошки карактеристики 

Теренот на Гевгелиската општина му припаѓа на просторот на Вардарската зона која се 
одликува со повремена сеизмичка активност. Сеизмичката динамика на овој 
епицентрален предел се базира на неговиот тектонски склоп. Во основни потези тој 
склоп е многу едноставен. Меѓу хорстовите од стари маси (кристалести шкрилци од И 
група) во облик на своевиден тектонски ров, стеснета е Вардарската зона. Главните 
нејзини хорстови, од исток се блоковите на Родопската маса, а од запад блоковите на 
Пелагониската маса. Всушност пред формирањето на Вардарската зона, двете маси 
представувале една целина - Родопски масив. 

Со распаѓањето на овој масив, некои делови (блокови) помеѓу раседите се одвојувале, 
додека некои делови (блокови) помеѓу нив потонувале и биле засипувани со помлади 
творевини, создавајќи на тој начин тектонски депресии или ровови. Таков ров 
претставува и Вардарската зона. Рововите се подложни на разновидни притисоци и 
оттука на нив се применети разни движења кои повремено се манифестираат со 
сеизмички појави (земјотреси), од различен тип и интензитет. 

Најсилните до сега забележани трусни катастрофи на ова подрачје настанале во 1931 
година. По оваа трусна катастофа периодот е релативно мирен, со исклучок на 21.12.1990 
година, кога се случи силен земјотрес со магнитуда од МЛ=5.6 по Рихтер, со епицентар 25 
км јужно од Гевгелија. 

4.1.4 Инфраструктура 

Сообраќај 

Сообраќајнотранспортните врски отсекогаш биле многу значајни за општина Гевгелија. 
Стратешката мес то по ложба и овозможува брза и квалитетна железничка, патна и 
водена комуникација. Во минатото реката Вардар била пловна сè до Егејс кото Море. Во 
различни временски периоди имало иницијативи за обновување на пловниот пат и за 
поврзување со Солунското Пристаниште, кои досега не се реализирани.   

Железница и воздушен сообраќај  

Низ општина Гевгелија поминуваат стратешките сообраќајни правци, како дел од 
Коридорот 10. Железнич ката пруга Солун–Гевгелија е изградена во 1873 година и 
претставува главна железничка сообраќајна врска меѓу Скопје и Солун. Покрај 
патничкиот промет, преку оваа железничка пруга се одвива значаен дел од 
меѓународниот железнички транспорт на стоки. Гевгелија има краток и брз пристап до 
два аеро дрома – Солунскиот, кој се наоѓа на само 70 км оддалеченост, и аеродромот во 
Скопје, на 155 км оддалеченост. 

Патишта  

Низ општина Гевгелија поминува трансевропскиот автопат Е75 (дел од Коридорот 10), 
кој започнува во Хелсинки, поминува низ Германија и Чешка, потоа низ Република 
Македонија и Гевгелија, а завршува на крајниот југ во Република Грција. Автопатот на 
Гевгелија и овоз можува брз пристап до главниот град Скопје и до големиот балкански 
трговски и пристанишен центар Солун. По реконструкцијата на автопатните делници од 
македонскогрчката граница до Гевгелија и од Гевгелија до Смоквица, преостанува уште 
реконструкцијата на делницата од Смоквица до Демир Капија. Локалната патна мрежа е 
релативно задоволителна. Вкупната должина на улици изнесува 65 км, од кои 63% се 
асфалтирани. Вкупната должина на мостови на локалните патишта изнесува 174 м. 
Регионалните патни врски се добри, а сите 17 населени места во општината се адекватно 
патно поврзани и се во добра состојба. Енергетика Снабдувањето со електрична енергија 
во општина Гевгелија се врши од електроенергетскиот систем на Република Македонија 
и сите населени места се снабдени со стабилна напонска мрежа на електрична енергија. 
Вкупната должина на електричната мрежа за општините Гевгелија, Богданци и Дојран 
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изнесува 833 км, од кои 297 км е приградска (55 км е 110 KВ, 39 км е 35 KВ и 203 км е 10 
KВ). Преостанатиот дел е градска, односно нисконапонска мрежа.  

Водоснабдување  

Водоснабдувањето во општината, тестирано според националните стандарди, се врши од 
две главни бунарски подрачја: бунарското подрачје Моин, кое обезбедува 80% од 
потребите, и изворите во близина на реката Вардар. Мрежата за водоснабдување е долга 
676 км и, главно, е застарена (повеќе од 30 години). Оттука и потребата од 
продолжување на започнатата реконструкција и од замена на старите азбестни и 
цементни цевки. Јавното комунално претпријатие „Комуналец“, основано од страна на 
општината, e одговорно за водоснабдувањето во општината. 

Канализација (фекална и атмосферска)  

Најголемиот дел од општината е покриен со канали зациона мрежа. Само во општина 
Гевгелија речиси 90% од градот Гевгелија е покриен со канализациона мрежа, чија 
должина изнесува 43 км. Тоа е претежно ком биниран систем за одведување на 
фекалните и на атмосферските води. Овој систем е мошне непрактичен и потребно е 
одвојување на атмосферските од фекални те води. Со реализација на проектот за 
изградба на Пречисти телна станица за отпадни води, со колектор, на реката Вардар, 
финансиски подржан од владата на Р. Грција, ќе се обезбеди целосна заштита на овој 
екорегион и на водите за Гевгелија. Отпадните води во населените места се собираат во 
индивидуални септички јами, а ЈП „Комуналец“ е одго ворно за управување и за 
одржување на овие системи. Во оследниве години, со сопствени и со средства од донации, 
општината обезбеди доизградба на секун дарната канализациона мрежа во Миравци, во 
Негорци и во Богородица, каде што е изградена и пречистителна станица. 

4.1.5 Демографски карактеристики 

Според пописот во 2002 година, во општина Гевгелија живеат 22.988 жители, што 
претставува зголемување за 3,2% (712 жители) од претходниот попис во 1994 година. 
Вкупно 97% од населението се етнички Македонци, 1,6 % се Срби, 1% Власи и 0,4% 
останати. 

Општината Гевгелија спаѓа во југоисточниот регион и ги опфаќа населените места со 
број на население прикажани на следната табела. 

Табела  Преглед на населени места и број на жители 

# Населено место Број на жители 

1.  Гевгелија 15.685 

2.  Богородица 1.001 

3.  Габрово 20 

4.  Даводово 373 

5.  Кованец 177 

6.  Конско 4 

7.  Миравци 1647 

8.  Милетково 117 

9.  Моин 317 

10.  Мрзенци 461 

11.  Негорци 2047 
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# Населено место Број на жители 

12.  Ново Конско 136 

13.  Петрово 206 

14.  Прдејци 514 

15.  Серменин 18 

16.  Смоквица 263 

17.  Хума 2 

 

Во централната населба – градот Гевгелија – живеат 15.685 жители, или 68% од 
целокупниот број на населението. Преостанатиот дел од населението живее во другите 
населби, од кои поголеми се селата Негорци, Миравци, Богородица и Прдејци. 

Природно движење на населението според местото на настанот Просечниот број на 
живородени деца во период 2003–2005 година изнесува 250, додека морталитетот во 
истиот период изнесува 210. Бројот на склучени бракови е зголемен од 120 во 2003 на 
142 во 2005 година, но бројот на разведени бракови е, исто така, покачен – од 11 на 36 во 
истиот период. Според структурата на населението, 32% се под 25годишна возраст, а во 
другите возрасни групи мажите се значително побројни. Густината на населението 
изнесува 43 жители на km2, што е под просекот во државата. Во општина Гевгелија има 
7.221 домаќинства, со просечен број од 3,5 членови во домаќинството, со вкупна 
површина за домување од 683.580 m2. Секој член на семејство има, во просек, по 23,68 m2 
простор за живеење. 

4.1.6 Културно наследство 

Културни споменици во согласност со Управата за заштита на културно-историското 
наследство на Република Македонија се: 

 Регистрирани споменици на културата, 

 Евидентирани споменици на културата, 

 археолошки локалитети - сите области или било какви други ознаки и траги на 
човечката егзистенција, кои сведочат за епохи и цивилизации, за што главен 
извор на научни информации се ископувања или сродни откритија, 

 монументална стамбени единици - населби или архитектонски комплекси, 
односно подрачја, кои имаат посебно културно значење како веќе изградени 
комплекси, и кои се заштитени и се вклучени во современиот развој во таа мера 
што се предвидени со тип на заштита, 

 Индивидуални (архитектонски споменици) - архитектонски дела, имаат посебно 
културно значење, со нивната заштитена непосредна околина или локација која 
им припаѓа на нив; дела кои се заштитени со цел да се обезбеди заштита за 
нивната автентичност и да овозможи соодветна конзервација, реставрација и 
ревитализација. 

Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за потребите на 
Просторниот план на Републиката, изготви Експертен елаборат за заштита на 
недвижното културно наследство  во кој е даден Инвентар на недвижното културно 
наследство од посебно значење. Инвентарот содржи список на регистрирани и 
евидентирани недвижни културни добра, што подразбира список на недвижните 
предмети со утврдено својство споменик на културата, односно на недвижните предмети 
за кои основано се претпоставува дека имаат споменично својство. Тоа се: археолошки 
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локалитети, цркви, манастири, џамии, бањи, безистени, кули, саат кули, турбиња, 
мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии, стари градски јадра и други 
споменици со нивните имиња, локации, блиските населени места, период на 
настанување и општините во кои се наоѓаат спомениците. Согласно постоечката 
законска регулатива, видови на недвижно културно наследство се: споменици, 
споменични целини и културни предели. Значаен дел од недвижното културно 
наследство (околу 45%), се наоѓа во руралните средини и ридско - планинските подрачја, 
кои се целосно или делумно напуштени, што значително ја усложнува нивната заштита и 
користење. На подрачјето кое е предмет на анализа има регистрирани недвижни 
споменици на културата (Експертен елаборат): 1. Археолошки локалитет “Бели Брег”, 
Ново Конско, доцноримски  период 2. Археолошки локалитет “Керамидарница”, Ново 
Конско, доцен среден век 3. Археолошки локалитет “Суфулајка”, Ново Конско, 
доцноримски период 4. Археолошки локалитет “Сув Бунар,”, Ново Конско, доцноримски 
период.  

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, нема евидентирани локалитети. 

4.2 Релевантни аспекти 

4.2.1 Намена на земјиште 

Согласно просторниот план на Република Македонија просторот на РМ е поделен во 6 
земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната локација припаѓа на 
Медитерански или Повардарски земјоделско стопански реон кој е поделен на Јужно 
медитерански со 2 микрореони и Централно-медитерански со 10 микрореони.  

При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување и почитување 
на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на земјиштето и утврдување на 
нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е 
заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на 
трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, 
како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.  

Предметната локација зафаќа земјоделско земјиштe - ниви и пасишта. Пренамената на 
земјоделското земјиште се регулира со Законот за земјоделско земјиште. Доколку при 
изработка на урбанистичко планската документација предвидена во Член 7  во Законот 
за просторно и урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ”, бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16 и 163/16), се зафаќаат нови земјоделски површини, надлежниот орган за 
одобрување на планските програми веднаш по заверка на истите до Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство поднесува барање за согласност за трајна 
пренамена на земјоделско земјиште во градежно. 

4.2.2 Водни ресурси 

Просторот на кој се предвидува изградба на мини депонија за комунален отпад во КО 
Ново Конско, општина Гевгелија, се наоѓа во водостопанското подрачје (ВП) “Долен 
Вардар”, кое го опфаќа сливот на реката Вардар од водомерниот профил “Демир Капија” 
до границата со Р. Грција.  Во локалниот слив позначајни притоки на р. Вардар од десна 
страна се реките: Кованска, Серменинска и Конска, а од лева страна: Анска Река и Луда 
Мара. Специфичното истекување l/sek/km2 кај водомерниот профил “Гевгелија” изнесува 
6,5 l/sek/km2. Ова покажува дека ова ВП не е богато со вода и спаѓа во подрачје со помали 
специфични истекувања во Р. Македонија. Во Републиката се регистрирани вкупно 4.414 
извори од кои со издашност над 100 l/sek регистрирани се 58. Во ВП “Долен Вардар” 
регистрирани се 227 извори, но ни еден не е регистриран како извор со значајна 
издашност. Подземните води поради посебниот квалитет со кој најчесто се одликуваат 
може да бидат корисни за покривање на потребите од вода, но тие се недоволно 
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проучени, потребни се дополнителни истражувања за нивниот капацитет и квалитет. 
Како посебен вид на подземни води се издвоени наоѓалиштата со термални, 
термоминерални и минерални води од кои во регионот на В.П “Долен Вардар” со значаен 
квалитет и капацитет се забележани на просторот Смоквица - Негорци - Гевгелија. За 
целосно искористување на хидролошкиот потенцијал на површинските водотеци, во ВП 
“Долен Вардар” изградена е акумулацијата Паљурци на река Луда Мара со корисен 
волумен од 2,8х106m3. Основна намена на водите од акумулацијата е наводнување на 
обработливите површини во Богданечко Поле. Во идниот период се предвидува изградба 
на акумулациите Конско на Конска Река, акумулациите Градец, Милетково, Ѓавато и 
Гевгелија на реката Вардар. Основна намена на акумулациите е обезбедување на вода за 
наводнување на обработливите површини, производство на електрична енергија и 
подобрување на режимот на водотеците во периоди на малуводие. 

Браната Конско е најзначаен објект од ХМС Гевгелиско поле согласно планските 
стратешки документи. Основната намена на акумулацијата, е обезбедување на вода за 
водоснабдување на градот Гевгелија, наводнување на ~4000 ha обработливи површини, 
и евентуално надополнување на Дојранското езеро по гравитационен пат во поволни 
хидролошки години. Профилот на браната Конско е лоциран на Конска река, 17 Km 
западно од градот Гевгелија, на кота 480 masl, со висина над речното корито од 73,25 m. 

 

Слика Сливно подрачје на Конска река и предвидена локација на брана 

Градот Гевгелија и приклучните населени места се водоснабдуваат  со вода од бунари, и 
тоа бунари “Моин” и бунари “Вардар”. Во рамките на “Моин” функционираат четири 
експлоатациони бунари, додека во “Вардар” два бунари. 

4.2.3 Биодиверзитет  

Природните услови во Република Македонија (во однос на релјефот, климата, 
хидрологија, геологијата, морфологија, почва итн) ја класифицираат како една од 
неколкуте земји, која и покрај релативно скромната област се уште има богат спектар на 
живеалишта, растителни и животински видови и заедници. 

Зачувувањето на природното наследство во Република Македонија е регулирано со 
Уставот и со другите соодветни закони и прописи. Македонскиот устав го дефинира 



Нацрт Извештај за стратегиска оцена на животната средина 

 

       46 од 93 

природното наследство како суштинска вредност на државата, уживајќи приоритет во 
националните развојни планови. 

Во согласност со Законот за заштита на природните реткости, пределитете со природно 
наследство се ставени во четири конзервациски групи, а секоја од нив има свој режим на 
конзервација/заштита. 

Овие групи се: 

 Општи природни резервати - национални паркови, строго заштитени национални 
резерви, научно-истражувачки национални резерви, области со посебни 
природни карактеристики, карактеристичен пејзаж; 

 Посебни природни резервати; 

 Посебни растителни и животински видови надвор од природните резервати; 

 спомениците на природата. 

Во овој поглед, следното природно наследство е регистрирано во поширокото подрачје 
на планскиот опфат: 

 

 

Заштитени подрачја и подрачја од интерес за заштита 

Локацијата на проектот не засега заштитени подрачја. Најблиското заштитено подрачје е 
Див Прнар со статус на заштита споменик на природата и е оддалечено 18 km од 
локацијата на проектот. Друго заштитено подрачје во околината е Дојранското езеро, 
оддалечено 23 km. 

 

Слика Локацијата на проектот во однос на заштитените подрачја во регионот 

Од аспект на Емералд мрежата, локацијата на проектот не засегнува Емералд подрачја. 
Најблиското такво подрачје е оддалечено на околу 5 km oд локацијата на проектот. 
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Слика Локацијата на проектот во однос на Емералд подрачјата во регионот 

 

Слика Плански опфат во однос на подрачја од интерес на заштита 

Во однос на подрачјата од интерес на заштита (значајни за птици, пеперутки и 
растенија), планскиот опфат не засега такви. 

За потребите на проектот и студијата за животна средина, неопходно е да бидат 
направени специјалистички истражувања за карактеристиките на биодиверзитетот и 
пределот.  

4.2.4 Квалитет на води 

Површинскиот мониторинг на водите на реките во Македонија се врши од страна на 
Републичкиот завод за здравствена заштита (РЗЗЗ) / Информации за опасност за 
хемикалии  и пакување (CIHPs) и Управата за Хидрометеоролошки работи (УХМР). 
Додека РЗЗЗ / CIHPs се фокусираат повеќе на параметрите од санитарна важност, имено 
микробиолошките параметри, УХМР се фокусира на хидролошките параметри како и на 
квалитетот на водата. 
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Целите на RIMSYS вклучуваат долгорочна проценка на квалитетот на водата и 
истекувањата, како и воспоставување на ефикасен систем за прогноза и аларм систем. Во 
согласност со картата за Тетовскиот регион, станицата "Радуша" е поставена, која го 
следи квалитетот на водата во реката. 

Во рамки на Македонскиот информативен центар за животна средина, воспоставена е 
база на податоци за квалитетот и квантитетот на водотеците. Базата на податоци се 
формира врз основа на соодветно собирање, обработка, анализа и презентирање на 
податоците од мониторингот на водите од страна на Управата за хидрометеоролошки 
работи, Хидробиолошкиот завод од Охрид, Институтот за јавно здравје, Централната 
лабораторија за животна средина, ЈП Водовод и канализација – Скопје, како и од сите 
субјекти кои се инволвирани во мониторирањето на водата, а кои се обврзани да 
доставуваат податоци до Македонскиот информативен центар за животна средина.  

 

 

Слика 1 Карта на RIMSYS мониторинг станици 
Извор: Хидрометеоролошки завод на Република Македонија 

Квалитетот на водата во реките во однос на кислородните показатели е прикажан преку 
анализа на средногодишни концентрации на следниве параметри: растворен кислород, 
биолошката петдневна потрошувачка на кислород - БПК5 и хемиската потрошувачка на 
кислород - ХПК, споредено со пропишаните вредности за класификација на водите. 
Според податоците содржани во последниот достапен годишен извештај за квалитетот 
на животната средина во Република Македонија за 2015, издаден од страна на МЖСПП 
година: 

Од анализираните податоци може да се заклучи дека на следените мерни места по 
однос на концентрацијата на кислородните показатели, водите генерално спаѓаат 
во прва и втора категорија со исклучок на биохемиската потрошувачка на 
кислород, според која на одредени мерни места квалитетот одговара на трета 
категорија. 

При анализа на измерените податоци за средногодишни концентрации на 
нитрати во реките може да се види дека квалитетот на водата на сите мерни 
места одговараат на пропишаните вредности за квалитет од I-II класа. Во однос на 
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средногодишните концентрации на нитрити може да се забележи дека на 
повеќето мерни места утврдено е дека квалитетот на водата одговара на III – IV 
класа.  

Во однос на податоците добиени од мониторингот на тешките метали, во реките 
на 20 мерни места се забележува дека концентрацијата на опасните и штетни 
материи следена преку концентрациите на железо, кадмиум, цинк, олово, бакар, 
никел, хром и манган, не покажува некои поголеми отстапувања на вредностите 
во однос на мерењата од изминатите години, кога концентрациите на истите беа 
во рамките на пропишаните концентрации за класификација на водите. 

4.2.5 Квалитет на амбиентен воздух  

Мониторинг на квалитетот на воздухот се врши автоматски со фиксни мониторинг 
станици, семплери и со рачно земање проби од однапред определени мерни места.  

Квалитетот на амбиентниот воздух во Р.Македонија го следат следните институции: 

 Институт за јавно здравје, Скопје и Велес, 

 Мониторинг мрежата на овие институции вклучува вкупно 10 мерни места, од 
кои седум се во скопје. на мерните места се мерат концентрации на SO2 и црн чад, 

 Управата за хидро-метеоролошки работи, 

 Mониторинг мрежата на овaa институциja вклучува вкупно 19 мерни места, од 
кои девет се во скопје. на мерните места се мерат концентрации на SO2 и црн чад, 

 Министерството за животна средина и просторно планирање. 

Мониторинг мрежата на министерството вклучува вкупно 13 фиксни автоматски 
мониторинг станици. Во скопје се инсталирани 4 станици, и тоа во Карпош, Центар, 
Лисиче и Гази баба. Oвие станици ги мерат еколошките параметри: CO, SO2, азотни 
оксиди NOx, суспендирани честички PM10 и озон O3. 

Граничните вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот 
воздух се дадени во следната табела. 

Табела Гранични вредности, целни вредности и долгорочни целиза квалитетот на 
воздух, вредности на праговите за информирање и алармирање за заштита на 
човековото здравје 

 Гранична или целна вредност Долгорочна 
цел 

Прагови на информирање 

и алармирање 

Загад. 

супст. 

Просечен 

период 
Вредност 

Макс. број 

дозволени 

надмин. 

Вредност Период 
Вредност на 

прагот 

SO2 Час 

Ден 

350 μg/m3 

125 μg/m3 

24 

3 

 3 часови 500 μg/m3** 

NO2 Час 

Година 

200 μg/m3 

40 μg/m3 

18 

0 

 3 часови 400 μg/m3** 

Бензен 

(C6H6) 

Година 5 μg/m3 0    

CO Максимал

на дневна 

8-часовна 

просечна 

10 mg/m3 0    

PM10 Ден 50 μg/m3 35  2 дена 150 µg/m3* 
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 Гранична или целна вредност Долгорочна 
цел 

Прагови на информирање 

и алармирање 

Загад. 

супст. 

Просечен 

период 
Вредност 

Макс. број 

дозволени 

надмин. 

Вредност Период 
Вредност на 

прагот 

Година 40 μg/m3 0 2 дена 200 µg/m3 со 

маргина на 

толеранција 50 

g/m3 (25%) 

при денот на 

отпочнување на 

примената, со 

намалување 

натаму на секои 

12 месеци во 

еднакви 

годишни 

проценти, за да 

достигне 0 % до 

1 јануари 2022 

година ** 

(нацртпредлог 

во моментов) 

PM2.5 Година 25 μg/m3 0    

Pb Година 0.5 μg/m3 0    

As Година 6 ng/m3 0    

Cd Година 5 ng/m3 0    

Ni Година 20 ng/m3 0    

BaP Година 1 ng/m3 0    

O3 Максимал

на дневна 

8-часовна 

просечна 

во текот 

на 3 

години 

 

120 μg/m3 25 120 μg/m3 1 час 

3 часови 

180 μg/m3* 

240 μg/m3** 

* праг на информирање 
** праг на алармирање 

Автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух мерат еколошки и 
метеоролошки параметри, кои пристигнуваат модемски во централната станица секој 
час. Од еколошки параметри се мерат: 

 CO - јаглероден моноксид изразен во mg/m3 
 SO2 - сулфур диоксид, изразен во μg/ m3 
 Азотни оксиди, изразени во μg/ m3 
 О3 - озон, изразен во μg/ m3 
 PM10 - суспендирани честички во воздухот со големина помала од 10 микрометри, 

изразени во μg/ m3 

Овие мониторинг станици ги мерат и следните метеоролошки параметри: 
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 брзина на ветер, изразена во m/s 
 насока на ветер, изразена во степени 
 температура, изразена во степени целзиусови 
 влажност, изразена во % 
 притисок, изразен во hPa 
 глобална радијација, изразена во W/m2      

   
Притисоци  

Притисоците врз квалитетот на амбиентни воздух потенцијално може да дојдат од 
повеќе извори, во различни форми и количини, од кои најзначајни се: транспорт, 
енергија (производство на топлинска и електрична енергија), индустрија.  

Во градот Гевгелија постојат четири индустриски зони, Ракита, Деленица, Блокотехна и 
новата стопанска зона ТИРЗ Гевгелија.  Во овие индустриски зони се концентрирани 95% 
од индустриските капацитети во општината, и тоа од областа на текстилната и на 
прехранбената индустрија,како и индустријата за пластика. 

Секторските стратешки документи од оваа област не евидентираат значајни проблеми со 
нарушување на квалитетот на амбиентниот воздух во оваа општина. 

4.2.6 Управување со отпад 

Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупното количество на собран 
комунален отпад во Република Македонија во 2016 година изнесува 610 227 тони. 
Споредено со 2015 година, вкупното количество на собран комунален отпад во 2016 
година бележи намалување од 1.6 %. Најголемо количество на собран комунален отпад е 
забележано во Скопскиот регион - 160 290 тони или 26,2% од вкупното собрано 
количество во Република Македонија. Од вкупното количество на собран комунален 
отпад, 512 657 тони или 84 % се собрани од домаќинствата, а останатите 16% од правни 
и физички лица (комерцијален отпад).  

Според видовите на отпад, најголемо количество на собран отпад е измешан комунален 
отпад, 543 644 тони или 89%, а најмало количество е отпад од гума, 656 тони или 0.1% од 
вкупното количество собран комунален отпад. 

Според статистичките податоци, вкупното количество на создаден комунален отпад во 
Република Македонија во 2016 година изнесува 796 585 тони. Годишното количество на 
создаден комунален отпад по жител во 2016 година изнесува 376 кг по жител што е за 1.1 
% помалку отколку во 2015 година. Најголемо количество на собран комунален отпад 
(99.4%) се отстранува на депонија. 

Отпадот на ниво на општина Гевгелија го собира ЈПКД „Комуналец“- Гевгелија, во градот 
Гевгелија и населените места Смоквица, Прдејци, Негорци, Богородица, Миравци, 
Милетково, Давидово, Мрзенци, Стојаково, Моин, Ново Конско, Конско со викенд 
населбата "Смрдлива Вода" како и кампот за мигранти. Според податоци од ЈПКД 
„КОМУНАЛЕЦ“вкупно комунален отпад кој се собира на годишно ниво од територијата на 
општина Гевгелија е 10141,69 тони5. Според податоците, Дневната продукција на 
комунален цврст отпад по жител согласно приложените податоци изнесува 1,310 kg.  

ЈПКД „Комуналец“ врши организирано собирање на отпадот на 15 497 жители во градот 
Гевгелија и 6 880 жители во населените места Смоквица, Прдејци, Негорци, Богородица, 
Миравци, Милетково, Давидово, Мрзенци, Стојаково, Моин, Ново Конско, Конско со 
викенд населбата "Смрдлива Вода" како и кампот за мигранти. Останатите рурални 
населени места во Општината не ги добиваат услугите поради трендот на иселување на 
жителите. Имајќи предвид дека приближно само 500 жители од руралните средини не се 

                                                           
5 План за управување со отпад за општина Гевгелија, 2017 - 2022 
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опфатени со организирано собирање на отпад, Општината и ЈПКД „Комуналец“ во однос 
на опслужено население опфакаат 98.14% од населението. 

Генерално на ниво на општината не се врши селектирање на отпадот, односно не е 
воспоставен систем за селектирање на специфични типови на отпад согласно законските 
одредби. Меѓутоа на ниво на градот Гевгелија се прават напори да се започне со 
имплементација на системот на селектирање на отпад. Според проектната програма за 
2016 било предвидено селектирање на смет од физички лица. Посебно органски и био-
разградлив смет, а посебно пластика, хартија и картон. Предвидено било органскиот и 
био-разградливиот смет да се става во црни ќеси, а хартијата и пластика во безбојни (или 
по договор во некоја друга боја) ќеси. Населението е известено и информирано со 
флаери, медиумско известување, школи и др. 

Отстранување на отпадот 

Отпадот собран од страна на ЈПКД „Комуналец“ Гевгелија, се носи на депонијата за 
индустриски и комунален отпад, која се наоѓа покрај Сува Река, а на 1,5 km од населено 
место. Отпадот во градот Гевгелија е организиран и се врши секојдневно. Градската 
депонија е со површина од 20,000 m2 ограден простор. На истата се депонира смет од 
повеќето населени места во Општина Гевгелија и градот Гевгелија, како од 
индивидуални создавачи на смет, така и од правни лица и фирми создавачи на смет. Се 
депонира разновиден комунален и друг вид на неопасен цврст технолошки 
отпад,отпадоци од конзервно производствени погони, винарската индустрија и др. 
Депонијата е обезбедувана со чуварска служба 24 часа дневно. 

Со започнување на изградбата на пречистителната станица, површината на самата 
депонија и местото за депонирање смет е многу намалена. Потребно е секојдневно 
машинско прибирање на истоварениот смет и негово набивање. Исто така, депонираните 
количини смет треба редовно да се покриваат со одреден слој земја или сличен матерјал. 
Машината со која располага претпријатието неможе да ги задоволи потребите за 
извршување на овие дејности. За навремено, ефикасно и квалитетно да се извршат горе-
наведените активности, неопходно е да се набави специјално возило (булдожер - 

гасеничар).  

Поради секојдневното депонирање големи количини 
смет на мала површина, за краток временски период 
ќе биде потребно изнаоѓање решение, односно 
Општината со Советот на град Гевгелија да одреди 
нова локација. Место каде што освен депонирање , ќе 
се врши и селектирање, со цел за економска добит и 
одржливост на дејноста.  

Како резултат на ова, советот на општина Гевгелија 
има донесено одлука за изградба на времена 
депонија за неопасен отпад. Според одлуката, 
времената депонија е предвидено да биде во 
функција се до израдбата и отпочнувањето со работа 
на регионалната депонија за отпад во Југоисточниот 
плански регион. На тој начин ќе се обезбеди итно 
решение за критичниот проблем со депонирање на 
отпадот во општината, а решението нема да биде во 
конфликт со регионалните планови и усвоениот 
пристап во националните стратешки документи. 

Според податоците на планот, вкупната количина на 
отпад којшто се продуцира годишно изнесува околу 
10 333,41 t од кои 8685,135 t е комунален, 3 899,83 t е 
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рециклабилен, 582,963 t инертен и 337,091 t опасен и 728,216 t останат вид на отпад. Со 
најголемо процентуално учество се фракциите: органски отпад, пластика, хартија и 
картон, хигиенски и инертен отпад, што сами по себе покажуваат, дека во проценетата 
количина од 1,3 kg отпад по жител дневно, освен комуналниот, влегуваат и други видови 
отпад, како: отпад од комерцијални субјекти и инертен отпад (неопасни компоненти) и 
органскиот отпад – биомаса (штетна компонента). Комуналниот отпад (КО) е значајно 
застапен во вкупните количини отпад создадени во општината. КО го вклучува отпадот 
кој е собран од домаќинствата, отпадот собран при одржувањето на јавната хигиена и 
отпадот од парковите, комерцијалните субјекти, институциите, како и отпадот создаден 
во индустријата, а е сличен на отпадот од домаќинствата. Мал дел од отпадот од 
комуналниот отпад е опасен: малите преносливи батерии кои содржат тешки метали и 
киселини, пакувања со остатоци од бои, разредувачи, киселини, алкалии, површинско 
активни материи, инсектициди и сл. Создавањето на комуналниот отпад во Општината, 
го следи доследно општото правило дека, во густо населените урбани области се 
создаваат поголеми количини КО отколку во подрачјата со предоминантно рурален 
карактер 

Отпад од пакување 

Во  Република  Македонија  постојат  четири  правни  лица  кои  имаат  дозвола  за  
третман  на  отпад  од  пакување  (колективни  постапувачи). Согласно нивните проценки 
од количините на отпад од пакување од нивните членки, во општина Гевгелија во 2016 
година  се создале следните количини:   

• Еуро-Екопак-------------------------------------- 215 710 kg  
• Пакомак-------------------------------------------- 647 130kg  
• Екосајкл-------------------------------------------- (нема членки од Гевгелија)  
• Еко-пак хит---------------------------------------- (нема членки од Гевгелија)  

Индустриски отпад 

Отпадот кој доаѓа од индустриите како и останатиот комунален отпад се собира и се 
депонира на градскaта депонија во зависност од видот на отпадот. Јавното комунално 
претпријатие има склучено договор со индустриските капацитети за подигање на 
отпадот и истиотредовно се подига во согласност со динамиката на подигање, 
транспортирање и одлагање на отпадот воспоставена од ЈПКД „Комуналец“. Во градот 
Гевгелија постојат четири индустриски зони: Ракита, Деленица, Блокотехна и новата 
стопанска зона ТИРЗ Гевгелија. Во овие индустриски зони се концентрирани 95% од 
индустриските капацитети во општината, и тоа одобласта на текстилната и на 
прехранбената индустрија,како и индустријата за пластика. Кај повеќето инсталации 
нема развиен систем на сепарирање на отпадот. Отпадот се собира во контејнери од кои 
редовно се отстранува генерираниот отпад. 

Медицински отпад 

Во моментот еден дел од медицинскиот отпад се собира од страна на операторите за 
постапување со медицински отпад, а останатиот дел од медицинскиот отпад се собира и 
транспортира од страна на јавните претпријатија, а се депонира на нерегуларните 
депонии заедно со другите видови на отпад. Во општина Гевгелија, се генерираат 
следниве типови на медицински отпа: остри предмети, отпад од алгам од стоматолошка 
заштита и отпад чие собирање и отстранувае е предмет специјални барања поради 
заштита од инфекции. Дел од создавачите на медицински  отпад, врз основа на 
потпишани индивидуални договори, еднаш месечно да гo предаваат на овластениот 
оператор „ЕКО клуб“ – Битола. Според податоците на операторот, вкупното количество 
од 33 здравствени установи е 304,58 кг/годишно. 
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Земјоделски отпад 

Општината Гевгелија е општина, каде голем број од населението се занимава со 
земјоделски активности при што се создаваат големи количини на животински и 
растителен отпад. Во Општина Гевгелија не постојат посебни инсталации за третман на 
биоразградлив отпад. Според теренската проценка во просек се создаваат 34,84% 
градинарски отпад од вкупниот отпад во една сезона. 

Животински нус-производи (Животински измет)  

Општината не располага со податоци за количеството отпад создаден од активностите 
на одгледување на добиток. Најверојатно овој отпад делумно се искористува за 
наѓубрување на почвата, но Општината сепак се соочува со големи проблеми во 
постапувањето, особено со неговото складирање. 

Опасен отпад 

Во Општина Гевгелија не се води сметка за сепарирање на опасниот отпад од 
домакинствата (батерии, масла, акумулатори, масти и др.) соодветно собирање и 
третман. 

Вкупната количина на отпадни батерии и акумулатори (преносливи, автомобилски и 
индустриски) која се создава во Општината не е позната. На територијата на општина 
Гевгелија постои еден откупен пункт за собирање на батерии и акумулатори кој е 
поставен од страна на Елколект. Според податоците од операторот, во општината за 
2016год. се собрани близу 2 тони ваков отпад. 

Законот за ОЕЕО на Република Македонија стапи на сила во 2014 година. Една од 
комапниите кои управуваат со ОЕЕО6 е Елколет од која и добивме податоци за количини 
на овој отпад. Елколект има обврска да воспостави собирни места и собирни центри за 
отпадната електрична и електронска опрема и отпадни батерии и акумулатори на 
територијата на целата држава. Поставени се 3 откупни пунктови на територија на 
Општина Гевгелија. 

Инертен отпад 

Моментално на територијата на општина Гевгелија постои посебна депонија за 
депонирање на градежниот отпад (шут). Локацијата за одлагање на инертниот отпад 
како и изградба на капацитети за третман/депонирање на градежен отпад и шут ги 
одредува Советот на Општината. Според податоците од Националната стратегија за 
управување со отпад (2008-2020год) секој жител генерира 240 кг/годишно градежен 
шут, т.е во општина Гевгелија се создава 5.472 тони градежен отпад/шут на годишно 
ниво. 

Диви депонии (ѓубришта) 

Евидентирани се неколку локации каде поради слаба свест за собирање на отпад и 
можеби отсуство на услуги за организирано собирање, неконтролирани се исфрла 
различен вид на отпад. Две такви поголеми ѓубришта има во местата Богородица и 
Негорци, каде на површина од околу 5000 m2 се исфрлени значајни количини отпад. 
Покрај овие, постојат и помали ѓубришта во другите населени места. 

4.2.7 Бучава и вибрации во животната средина во подрачјето  

Бучавата во животната средина е во постојан пораст, особено тешко се контролира, во 
густо населените агломерации и резиденцијалните средини во близина на автопатишта, 
железнички пруги и аеродроми. Таа зазема значајно место во редот на негативните 
последици врз животната средина и претставува бучава предизвикана од несакан или 
штетен надворешен звук, создаден од човековите активности, којшто, предизвикува 

                                                           
6 Отпадна електрична и електронска опрема 
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непријатност и вознемирување. Најголеми извори на бучавата во животната средина се 
превозните средства од патен, железнички и воздушен сообраќај, индустриската 
активност, бучава од соседството и особено значајна и специфична за Македонија е 
бучавата од градежните активности. Влијанијата на бучавата врз луѓето се сумирани на 
следната слика. 

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

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

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

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

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

Подрачје диференцирано 
според степенот на заштита 
од бучава 

Ниво на бучава изразено во dB 

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

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

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

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

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

 Подрачје со III степен на заштита од бучава е подрачје каде е дозволен зафат во 
околината, во кое помалку ќе смета предизивикувањето на бучава, односно 
трговско - деловно - станбено подрачје, кое истовремено е наменето за престој, 
односно во кое има објекти во кои има заштитени простории, занаетчиски и 
слични дејности на производство (мешано подрачје), подрачје наменето за 
земјоделска дејност и јавни центри, каде се вршат управни, трговски, услужни и 
угостителски дејности. 

 Подрачје со IV степен на заштита од бучава е подрачје каде се дозволени зафати 
во околината, кои можат да предизвикаат пречење со бучава, подрачје без 
станови, наменето за индустриски и занаетчиски или други слични 
производствени дејности, транспортни дејности, дејности за складирање и 
сервисни дејности и комунални дејности кои создаваат поголема бучава. 

Опфатот на планскиот документ се однесува на подрачје со IV степен на заштита од 
бучава каде се дозволени зафати во околината. 
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5. ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

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

Примарни цели се оние поставени во законодаството за животна средина, пред се она за 
управување со отпад прво релевантно за предметниот плански документ, а понатаму 
разгледани во националната, регионалната и локалната политика за управување со 
отпад, поставени на ниво на стратешки документи. 

Управување со отпадот  

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

1) избегнување и, во најголема можна мера, намалување на количеството на 
создадениот отпад;  

2) искористување на употребливите состојки на отпадот;  
3) одржлив развој, преку зачувување и заштеда на природните ресурси;  
4) спречување на негативните влијанија на отпадот врз животната средина, животот 

и здравјето на луѓето;  
5) отстранување на отпадот, на начин што е прифатлив за животната средина и  
6) висок степен на заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето. 

Управување и заштита на водите 

• достапност до доволно количество квалитетна вода, во согласност со начелата за 
одржливо управување со водите за пиење и за производство на храна, за 
потребите на земјоделството, индустријата, хидроенергетските потреби, за 
потребите на парковите и други јавни површини, туризмот, пловидбата и за 
други потреби, 

• заштита, зачувување и постојано подобрување на расположливите водни 
екосистеми и на екосистемите зависни од водата, заштита и унапредувањето на 
водната средина преку рационално и одржливо користење на водите, како и 
прогресивно намалување на штетните испуштања и постепено елиминирање на 
емисиите на опасни материии супстанции во водите, 

• ублажување на последиците од штетното дејство на водите и од недостигот на 
вода и 

• заштита и унапредување на животната средина и природата, на водните еко 
системи и на биолошката разновидност и заштита на здравјето на луѓето. 

Заштита на воздухот  

• Избегнување, спречување и намалување на штетните ефекти врз човековото 
здравје и животната средина како целина, вклучувајќи ги и биолошката 
разновидност, природното богатство и историското и културното наследство; 

• Обезбедување на соодветна информација за квалитетот на амбиентниот воздух; 
• Спречување и намалување на загадувањата кои предизвикуваат промена на 

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

подобрување во други случаи. 

Заштита на биолошката и пределската разновидност и заштита на природното 
наследство 

• Утврдување и следење на состојбата на природата; 
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• Зачувување и обновување на постојната биолошка и пределска разновидност во 
состојба на природна рамнотежа; 

• Установување на мрежа на заштитени подрачја поради трајна заштита на 
својствата врз основа на кои го стекнале статусот на природно наследство; 

• Обезбедување на одржливо користење на природно богатство во интерес на 
сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на деловите на 
природата и со што помали нарушувања на природната рамнотежа; 

• Спречување на штетните активности на физички и правни лица и нарушувања во 
природата како последица на технолошкиот развој и извршување на дејности, 
односно обезбедување на што поповолни услови за заштита и развој на 
природата и 

• Обезбедување на правото на граѓаните на здрава животна средина. 

Здравје на човекот 

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

Заштита на почва  

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

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

депозит, 
• Минимизирање на количините на отпад кои се депонираат. 

Материјални средства  

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

Културно наследство 

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

 

5.1 Цели на национално или меѓународно ниво релевантни за планскиот 
документ 

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

 Национална стратегија за управување со отпад (2008-2020) 
 Национален план за управување со отпад (2009-2015) на Република Македонија 
 Регионален план за управување со отпад за југозападен плански регион (нацрт) 
 План за затворање на нестандардните депонии во РМ 
 План за управување со отпад од електрична и електронска опрема (ОЕЕО) во 

Република Македонија 
 Национален план за заштита на амбиентен воздух (2013 – 2018) 
 Стратегија за води на Република Македонија (2011 – 2041) 
 Национална стратегија за биолошка разновидност со акциски план (нацрт) 
 Трет национален план за климатски промени на Република Македонија кон 

рамковната конвенција на ОН 
 Стратегија за регионален развој на Р.Македонија 2009 – 2019 
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 Програма за развој на југоисточниот плански регион 2015 – 2019 година 
 Просторен План на Република Македонија (2002-2020) 
 Национален акционен план за животна средина (НЕАП) 
 Стратегија за демографски развој на Република Македонија (2008 – 2015) 

 

Национална стратегија за управување со отпад (2008-2020) 

 Усогласување на Националното законодавство за управување со отпадот со со 
барањата и со стандардите на ЕУ, 

 Воспоставување ефективна институционална и организациска поставеност, зајакнат 
човечките ресурси и капацитети во јавниот и во приватниот сектор, воведување 
стабилни финансиски ресурси и соодветни стимулативни економски механизми, 

 Подигнување на свеста на сите заинтересирани субјекти во врска со прашањата на 
управувањето со отпадот, 

 Имплементацијата и одржувањето на систем за собирање на 
податоци/информативен систем, 

 Новиот систем за современо управување со создадените текови на отпад мора да ги 
земе предвид различните технички опции за избегнување на отпадот, намалување 
на неговиот потенцијал за опасност и намалување на изворот, како и искористување 
на нивната материјална и/или енергетска содржина според оценката на „најдобрата 
применлива опција од аспект на заштитата на животната средина“, 

 Активностите на управување со отпад мора да ги спречуваат емисиите во животната 
средина, како и штетните и другите негативни ефекти врз здравјето и 
добросостојбата на населението, за животните и за вегетацијата и за живеалиштата 
и за природата, 

 Воведување на депонии за опасен и неопасен отпад целосно усогласени со 
европските стандарди. 

 Преработка на отпадот како замена за природните ресурси. 

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

 Усогласување на законодавството со acquis communautaire, 

 Поделба на обврските, задачите, одговорностите и подигање на капацитетите на 
сите субјекти инволвирани во управувањето со отпадот: 

o Поделба на задачите/одговорностите и постигнување на ефективната соработка 
на хоризонтално, т.е. меѓуминистерско ниво;   

o Зајакнување на улогата на централното тело за управување со отпад во МЖСПП;   
o Зајакнување и реформирање на извршните тела;  
o Поставување на институционалните врски меѓу државните институции, 

локалните институции и производниот/ услужниот сектор и вертикална 
соработка;   

o Реформирање на системот за управување со комуналниот цврст отпад со 
формирање на 5 до 7 регионални системи за управување со комунален цврст 
отпад, со зајакнување на човечките ресурси и капацитети за управување со отпад 
на регионално/локално ниво и со вклучување на приватниот сектор по 
обезбедена лиценца во активностите на собирање/транспорт на комунален 
отпад;  

o Ставање под контрола на индустриските текови на опасен и неопасен отпад 
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o Пренасочување на посебните текови на отпад и искористените производи од 
депониите со оформување на поврзан систем според принципот за „одговорност 
на производителот“.  

o Зајакнување на човечките ресурси и капацитети за управување со отпадот на 
операторите што управуваат со отпад и создавачите на отпад. 

 Намалување на влијанието врз животната средина со формирање на мрежа на 
техничка инфраструктура од капацитети за управување со отпад: 

o Постапно воспоставување на инфраструктура со капацитети за управување со 
комунален цврст отпад, на регионално ниво, со соодветен систем за ефикасна и 
ефективна наплата на трошоците и транспортна логистика за различни фракции 
на отпад:  
- За преодниот период  со подобрување на собирањето, транспортот и 
депонирањето на отпадот на постојните ниско-ризични депонии по нивното 
приспособување и пренасочување на отпадот од непрописните депонии,  
- Како следни фази на изградба на депониски капацитети со помошни 
инфраструктурни капацитети за преработка на отпадот за материјал/енергија и 
за активности на финално депонирање, во целост според стандардите на ЕУ.  

o Затворање на депониите кои не се во согласност со стандардите на ЕУ (околу 40 
високо/средно ризични депонии според програмата за управување со комунален 
цврст отпад во преодниот период)  

o Воспоставување на капацитети за преработка за материјал/енергија за посебните 
текови на отпад и искористените производи во согласност со принципот за 
„одговорност на производителот“:  

o Воспоставување на инфраструктура за управување со опасен отпад, според 
програмите за технолошко усогласување со Директивата за ИСКЗ (примена на 
најдобри достапни технологии) и според други реални технички/логистички 
решенија за мали создавачи на опасен отпад;   

o Обнова/надградба на депониите во просториите на создавачите на опасен и 
неопасен отпад; санација најмалку на 1 приоритетно жариште;  

o Воспоставување на мрежа за управување со животински нус-производи во 
согласност со стандардите на ЕУ;  

o Воспоставување на логистички систем и инфраструктура за третман/депонирање 
за медицински отпад и за избрани групи на согорливи фракции на опасен отпад 
од различни извори. 

o Воспоставување на мрежа на капацитети за преработка/депонирање за градежен 
отпад/шут. 

 

5.2 Цели релевантни за планскиот документ на регионално ниво 

Регионален план за управување со отпад за југозападен плански регион (нацрт) 

 Да се постигне интегриран и финансиски самоодржлив систем за управување со 
отпад во Југоисточниот плански регион на Република Македонија.  

 Да го поддржи процесот на планирање за интегриран регионален систем за 
управување со отпад. 

Цел А: Минимизирање на  негативните влијанија врз  животната средина и  здравјето  на 
луѓето предизвикани од создавањето и управувањето со отпад.  

 Подобрување на условите за живот на населението, 
 Заштита и унапредување на биолошката разновидност и природното наследство,   
 Заштита и подобрување на квалитетот на водата,  
 Заштита и подобрување на квалитетот, квантитетот и функцијата на почвата,  
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 Подобрување на квалитетот на воздухот и намалување на емисиите на 
стакленички гасови,  

 Подобрување и заштита на материјалните средства,  
 Заштита и унапредување на културното наследство,  
 Зачувување на пределските карактеристики и заштита на пределот насекаде, а 

особено во назначените подрачја  
 Одржливо користење на земјиштето и другите ресурси  
 Минимизирање на емисиите на стакленички гасови  
 Минимизирање на негативните влијанија врз квалитетот на воздухот и здравјето 

на луѓето Минимизирање на негативните влијанија врз квалитетот на водата и 
водните ресурси Заштита на земјиштето и културното наследство 

Цел Б: Минимизирање на негативните општествени и економски влијанија и 
максимизирање на општествените и економските можности.  

 Обезбедување на кампањи за јавна свест, зголемување на учеството на јавноста. 
Оптимизирање  на  системот  за  собирање  на  отпад  и  минимизирање  на  
влијанијата  од локалниот транспорт. 

 Можности за вработување.  
 Систем за управување со отпад во рамнотежа со економските ресурси на 

општеството. 

Цел В: Усогласеност со законските барања, целите, принципите и политиките поставени 
со европската и националната правна и регулаторна рамка. 

 Усогласеност со законската регулатива на ЕУ и со националното законодавство, 
политиката и принципите на истите, постигнување на квантитативните цели на 
управувањето со отпадот во поглед на инфраструктурата за создавање, собирање 
и рециклирање на отпадот, ефикасност во однос на квантитативните цели за 
пренасочување на отпадот од депониите, обнова на енергија, поврат на 
трошоците, ремедијација на постојните диви депонии и еколошка свест. 

 
4.2 Цели релевантни за планскиот документ на локално ниво 

Следните локални стратешки документи беа достапни за разгледување. 

 Локален Еколошки Акционен План на општина Гевгелија. 
 Стратегија за одржлив развој на општина Гевгелија  

Локален Еколошки Акционен План на општина Гевгелија 

Локалниот Акционен План за животната средина на општина Гевгелија е стар документ, 
со далеку изминат рок, чии цели веќе не се релеватни и не може да бидат земени во 
предвид. 

Стратегија за одржлив развој на општина Гевгелија  

Стратегијата предвидува подобрување на капацитетите на локалните власти за 
обезбедување на ефикасни услуги и планирање на развојот, соодветна средина за 
економско заздравување и помагање на комуникацијата помеѓу персоналот на 
општината и другите јавни агенции и јавноста воопшто.  

Промовира учество на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки во 
општините, како гаранција за транспарентноста и одго ворноста на властите. Акциониот 
план содржи мерки за секој приоритетен сектор.  

Во полето на Инфраструктурата се опфатени програмите:  

 Програма за модернизација на урбанистичкото планирање;  
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 Програма за развој на системот за водоснабдување;  

 Програма за развој на фекалниот колекторски систем;  

 Програма за развој на колекторскиот систем за атмосферски води;  

 Програма за управување на речните корита; 

 Програма за развој на мали хидроелектрани; 

 Програма за управување со цврст отпад; 

 Програма за развој на локалната патна  

 мрежа;  

 Програма за заштита и спасување. 
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5 АНАЛИЗА НА АЛТЕРНАТИВИ 

Подготовката на плански и програмски документи со кои се планира имплементација на 
плански документи, предвидува задолжително разгледување на алтернативи. 
Разгледувањето на алтернативите може да се однесуваат на различни аспекти, од 
локација, опфат, обем итн. Алтернативите подразбираат разгледување и на аспекти како 
економска оправданост, финансиски можности и заштита на животната средина. 

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

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

Разгледувани аспекти 

Планскиот документ произлегува од крајно лошата состојба со нестандардната депонија 
за комунален отпад во општина Гевгелија, отсуството на крајно решение за финално 
отстранување на отпадот кое би дошло во догледно време за потребите на граѓаните, 
како и од укажаната можност општината да добие конкретна меѓународна техничка 
помош за справување со огромниот проблем со отпадот. 

Локација 

Во рамките на спомената Анализа за изводливост за подобро управување со цврстиот 
отпад во општина Гевгелија7, беил спроведен процес за идентификација на најдобра 
локација за изведба на депонија за комунален неопасен цврст отпад во општина 
Гевгелија. При тоа, одбрани биле 12 локации и истите детално разгледани. Локациите се 
оценети во однос на низа технички, финансиски, социјални и еколошки критериуми 
применувајќи методологија што комбинира способности за оценување на методите на 
анализа на многубројни критериуми (АМК) и аналитички алатки на ГИС: 

- оддалеченост од населени места,  
- длабочина на подземни води, 
- атмосферски води, 
- правец на доминантни ветрови, 
- косина на терен, 
- транспортна инфраструктура,  
- енергетска инфраструктура,  
- итн.    

На следната слика е дадена карта со 12те локации кои биле разгледувани во процесот на 
идентификација на локацијата за идната депонија за комунален цврст отпад во 
Гевгелија, односно за планскиот опфат. 

                                                           
7 Поинт Про Консалтинг, 2016 година 
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Слика 2 Карта на алтернативини локации 
 

Техничко – технолошки аспекти 

Овој тип аспекти ќе бидат предмет на анализа на ниво на проектна документација во која 
ќе бидат разгледани опциите на собирање, транспортирање и постапување со цврстиот 
комунален отпад и негово депонирање.  

При изборот за најдобри и најприфатливи решенија, основен критериум е усогласување 
со барањата на националното законодавство за управување со отпад. 
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6 ВЕРОЈАТНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Извршена е анализа на влијанијата од имплементацијата на предвидениот плански 
документ. Анализата е направена согласно упатствата дадени во Уредбата за содржината 
на извештајот за стратегиска оцена. При извршената анализа земени се предвид сите 
релевантни влијанија и нивните карактеристики, секундарни, кумулативни, 
синергистички, потоа краткорочни, среднорочни и долгорочни, трајни и привремени, 
позитивни и негативни влијанија. Анализата е направена преку разгледување на 
директни влијанија – овозможување на услови и изградба на санитарна депонија за 
цврст комунален отпад и индиректни – затворање на нестандардната постоечка 
депонија и подобрување на вкупното управување со отпадот во општината. 

Имлементацијата на планскиот документ има за цел да овозможи правилно финално 
отстранување на комуналниот цврст отпад во општината, како времено решение во 
смисла на депонирање. Преку тоа, ќе се овозможи подобра заштита на животната 
средина, прекин со работа на постоечката и во многу лоша состојба нестандардна 
депонија, нејзино затворање и ремедијација. Дополнително, имплементацијата ќе 
овозможи подобро целосно управување со цврстите отпади во општината преку 
собирање и соодветно постапување и поттикнување на понатамошно управување со 
истите.  

СОЖС Извештајот има за цел да посочи на можните значајни влијанија врз животната 
средина од имплементација на планскиот документ, како и на можноста од формирање 
на индиректни, синергистичкки или кумулативни влијанија. 

Имплементацијата на планскиот документ, онака како што е предвиден со сите негови 
цели и со времен карактер, нема конфликти со постоечките поврзани и релевантни 
плански документи и документи од повисок ранг. Истиот е усогласен со целите на 
локалните, регионални и национални стратешки плански документи.  

Имајќи ја предвид постоечката состојба со управувањето со отпадот особено неговот 
одепонирање во општина Гевгелија, генерален заклучок е дека имплементацијата на 
планскиот документ се очекува да донесе бројни и значајни позитивни влијанија за 
општината за периодот на кој планот е предвидено да се однесува.  

Подетално разгледување на влијанијата врз животната средина и планирање на 
соодветни мерки за спречување и контрола на загадувањето потребно е да се направи на 
ниво на имплементација на конкретната активност предвидена со планскиот документ. 
Тие детални анализи треба да бидат дел од идните документи за заштита и управување 
со животната средина на ниво на конкректна активност (студија и/или елаборат за 
оценка на влијанието врз животната средина).  

Активноста предмет на овој плански документ подлежи да добивање на интегрирана 
еколошка дозвола согласно нејзиниот капацитет. На тој начин, работата на идната 
депонија ќе биде предмет на редовна контрола од страна на надлежниот орган. 

Заклучоците од овој извештај треба да бидат земени во предвид при сите идни анализи 
на влијанијата што ќе се прават на пониско и технички ниво.   

6.2 Влијание врз население и човеково здравје 

Имплементацијата на планскиот документ се очекува да резултира со низа позитивни 
влијанија врз населението и здравјето на луѓето. Влијанијата ќе произлезат од 
затворањето на постоечката нестандардна депонија која претставува висок ризик за 
животната средина преку загадување на водите и почвата, но и директна закана за 
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здравјето на луѓето преку контакт со отпадни потенцијално заразни материјали8. 
Имплементацијата ќе значи изградба на современа депонија за цврст комунален отпад 
каде отпадот безбедно ќе се складира со контрола на влијанијата, а пак тоа ќе овозможи 
услови за затворање на постоечката депонија и елиминирање на сите ризици врз 
животната средина и здравјето на луѓето поврзани со досегашната работа.  

Од друга страна, имплементација ќе допринесе и кон подобро севкупно управување со 
целиот отпад на територијата на општината поттикнувајќи правилно собирање и 
постапување со останатите видови отпад кои досега неретко завршувале на постоечката 
депонија, на тој начин зголемувајќи го целиот ризик. 

Имплементацијата на документот и работата на идната депонија во нормални услови не 
се очекува да има влијанија врз населението и човековото здравје. Работејќи во режим на 
еколошки дозволи, операторот на идната депонија ќе треба да обезбеди и начин и мерки 
за заштита и при инциденти, на тој начин постигнувајќи повисок степен на заштита во 
сите услови на работа. 

6.3 Влијанија врз социо - економска состојба 

Планскиот документ не се очекува да има големо и значително влијание од социо – 
економски аспект, поради неговите цели, обем и карактеристики. 

Од социјален аспект, затворањето на постоечката нестандарна депонија ќе значи 
кратење и онака ограничените економски придобивки на неформалниот сектор кој 
истите ги обезбедува преку селекција и продажба на рециклабилни видови отпад 
одложени на депонијата. Што се однесува со можностите на нови вработувања поврзани 
со имплементацијата, изградбата и работата, во овој момент нема конкретни податоци. 

Од економски аспект, подобрувањето на вкупното управување со отпадот во општината 
преку подобро собирање, селекција и понатамошно постапување со одредени видови 
отпад се очекува да поттикне помали локални бизниси да се вклучат и со тоа да 
придонесат кон реализацијата на крајните цели. 

6.4 Влијанија врз квалитет на амбиентниот воздух 

Имплементацијата на планскиот документ ќе има значајно позитивно ограничено 
негативно влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух и. 

Изградбата на депонијата ќе овозможи соодветни услови за правилно депонирање на 
отпадот, а со тоа и контролира влијанија врз квалитетот на воздухот кои би произлегле 
од процесите на разградба на органската компонента во отпадот. Со оглед на тоа што 
прифаќањето, а со тоа и депонирањето на нестабилизиран органски отпад на санитарна 
депонија е ограничено, влијанијата кои се поврзани со овој дел се намалуваат. Помали 
влијанија се поврзани со екстракција и согорување на депониски гас. 

Нестандардната постоечка депонија претставува извор на неконтролирани емисии во 
воздухот од процеси на разградба на органски отпад и емитирање на депониски гас 
(метан). Од друга страна, намерно или ненамерно горење на депонијата претставува 
извор на загадувачки и други опасни материи во воздухот (пример создавање на 
диоксини при горење на материјали кои содржат хлор, како пластика и слично). 
Затворањето на оваа депонија ќе значи елиминирање на овие емисии во иднина. 

Подетални анализа на потенцијалните влијанија неопходно е да бидат направени на 
ниво на проектот и познати технички детали. 

                                                           
8 Депонијата не е заградена и нема чуварска служба поради што несовесни луѓе и неформалниот 
сектор на собирачи доаѓаат во контакт со разни отпадни и потенцијално заразни материјали, а 
дополнително и разни животни. Неретко медицински отпад завршувал на оваа депонија. 
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6.5 Влијание врз квалитет на површински и подземни води и почви 

При нормално функционирање на активноста предмет на овој план, не се очекуваат 
значителни влијанија врз водите и почвата. Управување со санитарна депонија значи 
обезбедување на технички услови за заштита на водите и почвата, избегнување на 
влијанија и безбедно собирање и третирање на отпадните води. Единствените влијанија 
при работата би потекнале во случај на испуштање на третирани отпадни води од 
планскиот опфат. Работата на идната депонија во режим на еколошки дозволи ќе значи 
редовна контрола на условите и мониторинг над емисии и животна средина. 

Водоснабдувањето на населените места преку бунари неопходно е да биде подетално 
анализирани од аспект на потенцијални влијанија во текот на работата на идната 
депонија. 

Затворањето на нестандардната постоечка депонија ќе ги прекине досегашните 
неконтролирани влијанија врз подземните и површинските води кои произлегуваат од 
истекувања на депониски исцедоци од телото на депонија во почвата и во површинските 
води со кои се граничи депонијата. 

Од аспект на земјиште, имплементацијата на планскиот документ ќе значи ново 
зафаќање на земјиште кое претходно немало конкретна директна намена, со оглед на тоа 
што не се користело директно за земјоделски или други слични цели. 

6.6 Влијание поврзано со управување со отпад 

Имплементацијата на планскиот документ ќе повлече низа на позитивни влијаниа од 
овој аспект.  

Како што досега беше споменато, имплементацијата ќе овозможи услови за изградба на 
санитарна депонија за цврст комунален отпад каде отпадот на безбеден и правилен 
начин ќе се депонира. Од друга страна, тоа ќе значи подобрување во вкупното 
управување со отпадот во општината и подобра контрола на тековите и количините на 
отпад. Ограничувањето на прием на видови отпад во депонијата ќе значи 
воспоставување на систем за собирање и постапување со останатите видови отпад што се 
создаваат во општината. Тоа пак само по себе ќе наметне подобра евиденција, следење и 
контрола над управувањето. 

Управување со една санитарна депонија значи обезбедување на високи технички услови 
за правилна работа согласно законодавството за отпад, но и согласно режимот на 
еколошки дозволи на кои припаѓа идната депонија. Тоа подразбира и редовна само 
контрола, контрола од надлежните органи, но и редовен мониторинг над работата и над 
животната средина. 

6.7 Влијание од бучава  

Бучавата како аспект не е многу релевантна за планскиот документ со оглед на 
природата, обемот и карактеристиките. Имплементацијата на планскиот документ не се 
очекува да има значајно влијание врз по однос на прашањето на бучавата. 

Реализацијата на активностите предвидени со планскиот докуемнт во нивните фази на 
изградба ќе бидат поврзани со создавање на бучава од градежни активности. 
Оперативната фаза не вклучува значителни и континуирани извори на бучава. 

Во околината нема чуствителни рецептори на бучава кои би можеле да бидат некако 
засегнати, имајќи предвид дека првите населени места се оддалечени на големо 
растојание. 
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6.8 Влијание врз природното богатство, биолошка и пределска разновидност 

Имплементацијата на планскиот документ не се очекува да има значајно влијание врз 
биолошката и пределската разновидност и природното богатство. 

Прелинимарно разгледување на биолошките вредности на планскиот опфат и неговата 
околина не укажуваат на постоење на заштитени подрачја, подрачја значајни од аспект 
на заштита или поседување на други вредни својства. Сепак, со оглед на значењето на 
планот и проектот, неопходни се подетални истражувања на биолошката и пределската 
разновидност на ниво на проект и познати технички детали со цел идентификација на 
потенцијални влијанија.  

6.9 Влијание врз културно и историско наследство 

Согласно достапните податоци по однос на ова прашање, имплементацијата на 
планскиот документ не се очекува да има влијание врз културноро и историско 
наследство.  

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

6.10 Влијание од несреќи и хаварии 

Активностите на депонирање на отпад генерално се поврзани со постоење на одреден 
ризик од несреќи и влијанија, но не во поголем обем. Значењето и големината на ризикот 
не е значителна со оглед на тоа што планот предвидува управување со неопасен отпад. 

Генерално, ризиците за ваков тип планови, односно проекти, се поврзани со неправилно 
управување со води, стабилност на депониско тело и слично. 

Значењето на ризикот го намалува и фактот на отсуство на чуствителни рецептори во 
околината, што е постигнато преку процес на селекција на најприфатлива локација за 
ваков тип активности. 

Неопходни се подетални истражувања на сите потенцијални ризици поврзани со 
работата на идната депонија на ниво на проект, нивна анализа на значењето, 
интензитетот и начинот на контрола. 

6.11 Прекугранично влијание 

Имплементација на планскиот документ не се очекува да има прекугранични влијанија, 
ниту во фазата на изградба, ниту во оперативната фаза. 
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7 ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И НЕУТРАЛИЗИРАЊЕ НА 
НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА 

Идентификуваните влијанија врз специфичните медиуми и области на животната 
средина ќе бидат неутрализирани или намалени доколку бидат доследно почитувани и 
имплементирани одредбите на Законот за животна средина, Законот за управуање со 
отпад, другите вертикални релевантни закони за секој медиум или област соодветно, и 
соодветните национални стратешки политики.  

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

Дополнителна заштита на животната средина се постигнува со мерките за контрола 
вклучени во различни фази од процесите, а кои треба да бидат дел од успешна 
имплементација на системите на заштита и управување со животната средина 
предвидени за идните активностим и тоа на ниво на елаборати, студии за оценка на 
влијание или интегрирани еколошки дозволи.  

Дополнително, активноста предмет на планскиот документ подлежи на добивање на 
интегрирана еколошка работа што подразбира работа во посебен режим на контрола и 
мониторинг, како и добивање на дозволи за управување со отпад (добивање на 
одобрение за основање на депонија и дозвола за оператор на депонија). Системот на 
дозволи на кои подлежи активноста од планскиот документ ќе обезбеди дека сите мерки 
идентификувани низ процесите на оценка на влијанието, на ниво на план и проект, ќе 
бидат имплементирани и преточени преку конкретни технички мерки за заштита на 
животната средина. Во таа насока, извештајот посочува на следните подзаконски акти 
што требе да бидат земени во предвид релевантни за предметот на планскиот 
документи и планираната активност: 

- Правилник за формата и содржината на барањето за основање на депонија за 
неопасен и инертен отпад („Службен весник на РМ“ бр. 133 од 02.11.2007 година) 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето за 
основање на депонија за неопасен и инертен отпад. 
 

- Правилник за формата и содржината на барањето за добивање дозвола, како и 
формата и содржината на дозволата за оператор на депонија („Службен весник на 
РМ“ бр. 140 од 21.11.2007 година) 
Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на барањето за 
добивање дозвола, како и формата и содржината на дозволата за вршење на 
дејност оператор на депонија.   
 

- ОДЛУКА на УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (Службен весник на РМ, 
бр. 162 од 25.12.2008 година) 
 

- Правилник за условите кои треба да ги исполнуваат депониите (Службен весник 
на РМ, бр. 78 од 22.06.2009 година).  
Со овој правилник се пропишуваат условите кои треба да ги исполнат депониите  
заради спречување и намалување на штетните влијанија на отпадот и на 
депониите врз животната средина, животот и здравјето на луѓето, а особено во 
однос на: местоположбата, односно локацијата, контролата на водите што 
влегуваат во депонијата, контрола на исцедокот, заштита на почвата и водата од 
загадување, контрола на депонискиот гас, намалување на опасностите што 
произлегуваат од депонијата, стабилноста на отпадот во депонијата и физичкото 
обезбедување на депонијата. 
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- Правилник за условите во поглед на техничките средства и опремата за вршење 
на дејноста отстранување на отпад, како и условите и начинот за обука и тренинг 
програма на вработените (Службен весник на РМ, бр. 108 од 31.08.2009 година). 
Со овој правилник се пропишуваат условите во поглед на техничките средства и 
опремата за вршење на дејноста отстранување на отпад, како и условите и 
начинот за обука и тренинг програма на вработените. 
 

- Правилник за критериумите за прифаќање на отпадот во депониите од секоја 
класа, подготвителните постапки за прифаќање на отпадот, општи постапки за 
тестирање, земање мостри и прифаќање на отпадот („Службен весник на РМ“ бр. 8 
од 17.01.2008 година) 
Со овој правилник се пропишуваат критериумите за прифаќање на отпадот во 
депониите од секоја класа, подготвителните постапки за прифаќање на отпадот, 
општи постапки за тестирање, земање мостри и прифаќање на отпадот. 
 

- Правилник за количеството на биоразградливи состојки во отпадот што смее да 
се депонира (Службен весник на РМ, бр. 108/09, 142/09) 
Со овој правилник се пропишува количеството на биоразградливи состојки во 
отпадот што смее да се депонира. 
 

- Правилник за начинот и постапката за работа, следење и контрола на депонијата 
за време на работењето, следење и контрола на депонијата во фазата на 
затворање и натамошна грижа за депонијата по затворањето, како и начинот и 
условите за грижа за депониите откако тие ќе престанат да работат „Службен 
весник на РМ“ бр. 156 од 26.12.2007 година 
Со овој правилник се пропишуваат начинот и постапката за работа, следење и 
контрола на депонијата за време на работењето, следење и контрола на 
депонијата во фазата на затворање и натамошна грижа за депонијата по 
затворањето,  како и начинот и условите за грижа за депониите откако тие ќе 
престанат да работат. 

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

Анализите на влијанијата и мерките утврдени во овој документ неопходно е да бидат 
земени во предвид при спроведувањето на оценката на влијанието врз животната 
средина од проектот предвиден со планскиот документ и истите да претставуваат 
насоки при постигнувањето на целите на животната средина. 

7.2 Мерки за намалување на влијанието врз население и човеково здравје 

Имплементацијата на планскиот документ се очекува да донесе низа позитивни 
долгорочни влијанија врз населението и здравјето на луѓето, поради што посебни мерки 
за намалување на влијанието врз населението и човековото здравје не се предвидуваат. 

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

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

7.4 Мерки за намалување на влијанието врз квалитет на амбиентен воздух 

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

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

Oперативната фаза подразбира работа на идната депонија за цврст комунален отпад. Во 
контект на контрола на влијанија врз воздух извештајот упатува на добра контрола на на 
влезот на отпади прифатливи за типот на депонија како и добра контрола во 
управувањето со органскиот отпад со оглед на потенцијалните емисии поврзани со него. 
Во таа насока треба да се напомена и насочи идниот инвеститор на релевантните 
подзаконски акти кои ги регулираат споменатите аспекти, особено дозволеното 
количество на биоразградливи материи што смееат да се депонираат9. Во таа насока, 
треба да се напомене дека правилник за условите кои треба да ги исполнуваат 
депониите пропишув услови што треба да ги исполнат депониите заради спречување и 
намалување на штетните влијанија од аспект на воздух: 

- Контрола на гасот од депонијата, 
- Систем за собирање на депонискиот гас. 

Спроведувањето на редовни пракси за дневно постапување со отпадот на депонија, 
контрола на депониското тело и спречување на запалување на отпадот ќе резултира со 
спречување на потенцијални влијанија и ефикасна контрола. 

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

7.5 Мерки за намалување на влијанието врз квалитетот на површински и 
подземни води и почва 

Процесот на селекција на локација за планскиот опфат со примена на повеќе 
критериуми, меѓу кои и критериуми кои се однесуваат на избегнување на локации 
чуствително од аспект на води и почви (земјиште), обезбедува елиминирање на 
потенцијални влијанија во фазата на планирање.  

Дополнително, неопходно е да се спроведе детална анализа на ниво на проект при 
познати технички детали за активноста (во рамки на студијата за животна средина), со 
цел постигнување на сигурност, усогласеност со законодавстовот и целосна заштита на 

                                                           
9
 Правилник за количеството на биоразградливи состојки во отпадот што смее да се депонира 

(Службен весник на РМ, бр. 108 од 31.08.2009 година) 
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животната средина. На тој начин би се идентификувале сите потенцијални влијанија и 
ризици, но и конкретни обврски за инвеститорот.  

Во делот на отпадни води, се упатува на одделно собирање на сите видово отпадни води, 
обезбедување на безбедни услови за нивно собирање и складирање без влијанија врз 
животната средина и соодветен третман согласно барањата на релевантното 
закодавство, во случај на испуштање во површински реципиент, односно предтретман во 
случај на предавање на понатамошен третман во пречистителна станица за третман на 
комунални отпадни води. 

Во таа насока, извештајот посочува на обврските од веќе споменатиот правилник за 
условите кои треба да ги исполнуваат депониите, каде се пропишуваат условите што 
треба да ги исполнат депониите заради спречување и намалување на штетните влијанија 
на отпадот и на депониите врз животната средина, животот и здравјето на луѓето, а 
особено во однос на: местоположбата, односно локацијата, контролата на водите што 
влегуваат во депонијата, контрола на исцедокот, заштита на почвата и водата од 
загадување, контрола на депонискиот гас, намалување на опасностите што 
произлегуваат од депонијата, стабилноста на отпадот во депонијата и физичкото 
обезбедување на депонијата. 

Меѓудругото, овој правилник пропишува и конкретни услови за заштита на почвата и на 
водата согласно типот на депонија и отпадите што се прифатливи за депонирање: 

- Геолошки, хидрогеолошки, геотехнички и геофизички истражувања на теренот, 
- Хидролошки истражувања, 
- Контрола на водата и управување  со исцедокот, 
- Заштита на почвата и на водата, 
- Геолошка подлога,  
- Услови/барања за системот за заптивање на дното на депонијата, 
- Систем за собирање на исцедокот, 
- Барања за системот за површинско заптивање. 

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

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

7.6 Мерки за намалување на влијанието поврзани со управување со отпад 

Од аспект на управување со отпад, приоритет е да се обезбеди усогласување со 
националите политики за управување со отпад и заштита на животната средина. Ова, во 
прв ред планскиот документ го постигнува со карактеризација на идната депонија за 
цврст комунален отпад како времена депонија, чија работата ќе заврши со 
воспоставување на регионалното управување со отпадот и изградба на регионалната 
депонијата. На тој начин, ќе се обезбеди правилно управување со отпадот во општината, 
заштита на животната средина и усогласеност со законските барања и политики за 
отпад. 

Понатаму, сите одредби релеванти за планот, односно предвидениот проект, неопходно е 
да бидат преточени како технички мерки во рамките на самиот технички проект за 
изградба на идната депонија. За тоа дека е постигнато, треба да се осигура постапката за 
оценка на влијанието врз животната средина од проектот. Во наредната пак фаза, 
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добивањето на еколошка дозвола ќе обезбеди дека сите мерки предвидени во проектот 
се изведени онака како што се планира и проектирани. 

За избегнување на влијанијата врз животната средина што може да бидат предизвикани 
од несоодветното управување со отпадот на ниво на проект, неопходно е проектната 
односно техничко - технолошката документација за активностите предвидени со 
планските да биде заснована на принципот на хиерархија на управување со отпадот, 
односно превенцијата, повторното користење, рециклирање, преработката, третманот и 
финално отстранување на преостанатите количества на отпад што не може да се 
реупотреби.  

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

7.7 Мерки за намалување на влијанието од бучава 

Процесот на селекција на најприфатлива локација за планскиот опфат овозможува 
избегнување на чуствителни локации и рецептори, со што потенцијалните влијанија се 
избегнуваат.  

Со оглед на природата и карактеристиките на планскиот документ, генерално мерките 
за намалување и контрола на бучавата би резултирале по детална оценкa на 
активностите и проектите предвидени со планскиот документ.  

Ова подразбира спроведување на оценка на влијание врз животната средина на ниво на 
проект (технички проект) во рамки на елаборати или студии за животна средина. 

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

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

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

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

- примена на добра работна пракса, 

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

- повремен мониторинг на амбиенталната бучава. 

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

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

Повторно, процесот на селекција на најприфатлива локација за планскиот опфат 
овозможува избегнување на чуствителни локации и рецептори од аспект на 
биодиверзитет, со што потенцијалните влијанија се избегнуваат.  
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Деталното влијание врз биолошката и пределската разновидност треба да биде 
определено и оценето во рамки на идната студија за оценка на влијанието врз животната 
средина од проектот. 

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

7.9 Мерки за намалување на влијанието врз културно и историско наследство 

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

7.10 Мерки за намалување на влијанија од несреќи и хаварии 

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

Деталните геолошки, хидрогеолошки, геотехнички и геофизички истражувања на 
теренот треба да обезбедат избегнување на средини и подлоги кои носат ризици за 
имплементација ваков тип планови, односно проекти. 

Дополнително, правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат депониите 
пропишув услови што треба да ги исполнат депониите заради спречување и намалување 
на штетните влијанија пропишува и обврски и мерки за инвеститорот, односно 
операторот во однос на: 

- при планирањето на геотехничките својства да се земат во предвид тежината и 
својствата на депонираниот отпад, староста на материјалите и метеоролошките 
влијанија, 

- стабилност во однос на избегнување на свлекување/лизгање,  
- геолошката подлога со оглед на морфологијата на депонијата е доволно стабилна 

за да спречи слегнување, што би можело да предизвика оштетување на бариерата, 
- телото на депонијата и подлогата се долгорочно стабилни, така што можните 

деформации немаат негативен ефект. 

Операторот на идната депонија има и обврска за следење на состојбата со телото на 
депонијата што треба да овозможи добра контрола и избегнување на рицици. 

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

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

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

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

7.11 Мерки за намалување на прекугранични влијанија 

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

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

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

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

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

 Следење на имплементацијата на активностите предвидени со планскиот 
документ; 

 Следење на имплементацијата на мерките за контрола на влијанијата;  
 Да се обезбедат податоци за понатамошно следење на состојбите во  животната 

средина;  
 Следење  на  состојбата  во  животната  средина  со  цел  навремено согледување  на  

непредвидените  влијанија  од  имплементацијата  на Планот и управување со 
истите;   

 Да  се  потврди  дека  со  примена  на  мерките  за  ублажување  се зголемуваат  
придобивките  во  однос  на  заштитата  на  животната средина;  

 Утврдување  кои  активности  треба  да  бидат  превземени  за редуцирање на 
влијанијата врз животната средина.   

Со  цел  да  се  изврши  мониторинг  на  ефективноста  на  Планот,  потребно  е следење  
на  поставените  индикатори  и  нивниот  развој  со што  ќе  се  потврдат целите  на  
Планот.  За  следење  на  индикаторите  потребно  е  да  се  земат  во предвид и 
податоците за тековната состојба на животната средина.   

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

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

Следењето на состојбата на животната средина ја потврдува оправданоста  и  примената  
на  предложените  мерки  за  ублажување  и  нивната функционалност, што претставува 
голема придобивка во однос на заштитата на животната средина. 
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Табела 3 План за мониторинг на животната средина 

СОЖС елемент Поставени цели Индикатори Начин на мониторинг Одговорен  
Население, здравје, 
социо-економски 
аспекти 

Заштита на здравјето 
на луѓето,  
подобрување на социо 
економските прилики, 

Отсуство на заболувања 
директно поврзани со 
неправилно управување со 
отпад, 

Зголемена свест за правилно 
управување со отпадот кај 
граѓаните и правните субјекти 

- Извештаи од заводи за здравствена 
заштита, 

- Извештаи од завод за статистика, 
- Извештаи на ЈКП Комуналец. 

- ЈКП Комунален Гевгелија, 
како оператор на депонија 

- Локален овластен 
инспектор за животна 
средина,  

- Државен инспекторат за 
животна средина 

Отпад Заштита на медиумите 
на животната средина, 
правилно управување 
со отпад, усогласеност 
со цели и законски 
барања 

- Добивање на одобрение за 
основање на депонија за 
неопасен отпад од 
надлежниот орган, 

- Добивање на дозвола за 
оператор на депонија, 

- Добивање на интегрирана 
еколошка дозвола, 

- Изградена депонија за цврст 
комунален неопасен отпад 
согласно законските 
стандарди, 

- Затворена постоечка 
нестандардна депонија 

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

- Доставување на извештаи за 
управување со отпад, 

- Годишен извештај за постапување 
со отпад од градоначалник, 

- Дневник за водење евиденција за 
депонии, 

- Годишен извештај за депонии, 
- Следење на состојба на тело на 

депонија согласно Прилог 10 од 
Правилникот 

- ЈКП Комунален Гевгелија, 
како оператор на депонија 

- Локален овластен 
инспектор за животна 
средина,  

- Општина Гевгелија, 
- МЖСПП 
- Државен инспекторат за 

животна средина  

Воздух Контрола на влијанија 
врз воздух, 
усогласеност со 
прописи 

- Отсуство на нарушени 
стандарди  

- Отсуство на инциденти 

- Следење на метеоролошки услови  
- Следење на емисии во воздух 

согласно Прилог 2 од 
Правилникот10, 

- Следење на емисии во воздух од 
постројки за горење на гас согласно 
Прилог 3 од Правилникот, 

- Следење на гас од депонија 
согласно Прилог 5 од Правилникот, 

- Следење на емисии на гас од 

- ЈКП Комунален Гевгелија, 
како оператор на депонија 

- Локален овластен 
инспектор за животна 
средина,  

- Општина Гевгелија, 
- МЖСПП 
- Државен инспекторат за 

животна средина  

                                                           
10 Правилник за начинот и постапката за работа, следење и контрола на депонијата за време на работењето, следење и контрола на депонијата во 
фазата на затворање и натамошна грижа за депонијата по затворањето, како и начинот и условите за грижа за депониите откако тие ќе престанат да 
работат („Службен весник на РМ“ бр. 156 од 26.12.2007 година) 
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СОЖС елемент Поставени цели Индикатори Начин на мониторинг Одговорен  
депонија согласно Прилог 7 од 
Правилникот 

Води  Рационално користење 
на води, 
Заштита на подземни и 
површински води и 
почва 

- Параметри и фрекфенции за 
следење на подземни води 
согласно Прилог 9 од 
Правилникот 

- Следење на површински води 
согласно Прилог 4 од Правилникот, 

- Следење на исцедок и површински 
води согласно Прилог 5 од 
Правилникот, 

- Следење на исцедок согласно 
Прилог 6 од Правилникот, 

- Следење на подземни води 
согласно Прилог 8 од Правилникот, 

- Спроведување на услови од дозвола 
 
 

- ЈКП Комунален Гевгелија, 
како оператор на депонија 

- Локален овластен 
инспектор за животна 
средина,  

- Општина Гевгелија, 
- МЖСПП 
- Државен инспекторат за 

животна средина 

Бучава Спречување на 
влијанија  

- Имплементација на мерки за 
намалување на бучава  

- Отсуство на евиденции за 
вознемиреност на околното 
население 

 

- Мониторинг на спроведување на 
мерки 

- Мониторинг на амбиентална 
бучава согласно услови од 
еколошка дозвола 

- Мониторинг на работа на извори 
на бучава 

- ЈКП Комунален Гевгелија, 
како оператор на депонија 

- Локален овластен 
инспектор за животна 
средина,  

- Општина Гевгелија 
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9 УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА ВО СОЖС  

Вклучувањето на јавноста во постапката за стратегиска оцена на животна средина е 
задолжително и начинот на нејзиното учество е точно пропишан со законодавството за 
животна средина  (член 65 од Законот за животна средина и Уредбата за учество на 
јавноста11). Практичното учество на јавноста се остварува преку: a) објавување на 
информациите пред јавноста; б) учество на јавноста, при што јавноста активно може да 
биде вклучена во јавните дискусии и писмено да ги поднесува своите мислења; в) преку 
механизмот за пристап до правдата, кога јавноста може да влијае врз донесувањето 
одлуки преку поднесување жалби.   

Главните цели на учеството на јавноста се:  

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

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

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

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

довербата на јавноста во целокупниот процес. 

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

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

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

Пред започнувањето на постапката за донесување на планскиот документ, доносителот е 
должен да ја информира јавноста за изработката на планскиот документ, со цел да 
овозможи учество во неговата изработка. Во таа насока, одлуката за спроведување, 
односно спроведување на стратегиска оцена доносителот ја објавува на својата интернет 
страница и истите ги доставува до МЖСПП. Во таа насока, општина Гевгелија ги достави 
СОЖС Формуларот и Одлуката до МЖСПП на ден 16.05.2017, врз основа на што МЖСПП 
го извести дека истите се прифатливи со известување бр.УП1-15-764/2017. Одлуката е 
објавена на интернет страната на општина Гевгелија на следниот линк: 
http://gevgelija.gov.mk/images/banners/odluka-novo-konsko.pdf. Согласно СОЖС 
постапката, МЖСПП достави Мислење до општина Гевгелија  со кое ги прифаќа 
доставени СОЖС Формулар и Одлука. Копија од Мислењето е дадена во Прилог 2.  

За да овозможи учество на јавноста, доносителот ќе определи простор каде предлог 
планскиот документ и Извештајот за животна средина може да бидат разгледани – објава 
на интернет страна на доносителот со што истите се достапни за јавноста и може да се 

                                                           
11 Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и 
планови и програми од областа на животната средина (Сл.весник на РМ бр.147/08) 

http://gevgelija.gov.mk/images/banners/odluka-novo-konsko.pdf
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доставуваат забелешки, мислења и предлози. Јавниот увид на нацрт планскиот документ 
и на Извештајот за животна средина треба да трае најмалку 30 работни дена. 

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

Доносителот на планскиот документ исто така нацртот на планскиот документ и 
извештајот за стратегиска оцена ги доставува на мислење до МЖСПП. 

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

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

 

Слика 3 Вклучувањето на јавноста во СОЖС постапката 
 

 

 

Учество на јавноста 
 

СОЖС процес 

   

Можност за жалба  Одлука за спроведување на СОЖС 

   

Можност за жалба  Решение за определување на обем на СОЖС 

   

  Изготвување на извештај за животна средина 

   

Можност за коментари  Објава на извештајот за животна средина 

   

Можност за учество и 
коментари 

 Јавна расправа 

   

Можност за коментари  Објава на извештај од консултации со јавноста 

   

Можност за коментари  Оценка на соодветноста на извештајот за 
животна средина 

   

  Усвојување на извештајот за животна средина  

   

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

   

  Усвојување на плански документ 
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10  ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

Изработката на СОЖС извештајот за Локална Урбанистичка Планска Документација за 
утврдување локација за мини депонија за комунален отпад од времен карактер на дел од 
КП 117 КО Ново Конско, општина Гевгелија е според обврската на доносителот на 
планскиот документ за спроведување на СОЖС постапка согласно Законот за животна 
средина и донесената Одлука за спроведување на стратегиска оцена на животна средина. 

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

Според направените анализи на ниво на нацрт извештај, генерална оценка на извештајот 
е дека имплементацијата на планскиот документ не претставува сериозна закана за 
животната средина и природата. Имплементацијата на планскиот документ, онака како 
што е предвиден со сите негови цели и со времен карактер, нема конфликти со 
постоечките поврзани и релевантни плански документи и документи од повисок ранг. 
Истиот е усогласен со целите на локалните, регионални и национални стратешки 
плански документи. Имајќи ја предвид постоечката состојба со управувањето со отпадот, 
особено депонирањето во општина Гевгелија, генерален заклучок е дека 
имплементацијата на планскиот документ се очекува да донесе бројни и значајни 
позитивни влијанија за општината за периодот на кој планот е предвидено да се 
однесува.  

Имплементацијата на планскиот документ е во функција на исполнување на законските 
и за земјата стратешки цели за управување со отпадот и усогласување со националните и 
ЕУ целите за заштита на животната средина.  

Извештајот носи заклучоци и препораки по однос на различни прашања релевантни за 
планскиот документ. Во прилог резиме на клучните: 

 Спроведување на оцена на влијание врз животната средина на ниво на студија за 
проектот за изградба на депонија за неопасен цврст комунален отпад предвиден 
со планскиот документ, 

 Добивање на одобрение за основање на депонија од надлежен орган, 
 Добивање на дозвола за оператор на депонија, 
 Добивање на интегрирана еколошка дозвола (А или Б, согласно проектираниот 

капацитет), 

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

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

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

Планскиот документ произлегува од крајно лошата состојба со нестандардната депонија 
за комунален отпад во општина Гевгелија, идентификувана како втора најризична 
нестандардна депонија во Македониja според ризиците врз животната средина. Планот 
произлегува и од отсуството на крајно решение за финално отстранување на отпадот во 
општината и регионот, кое би дошло во догледно време за потребите на граѓаните. 
Според актуелните планови, североисточниот и источниот регион предничат во 
реализацијата на целите за регионално управување со отпад со веќе подготвени 
документации, додека пак за Скопскиот, Вардарскиот, Пелагонискиот и Југозападниот 
регион во тек е спроведување на ИПА проект за подготовка на неопходната техничка 
документација за регионално управување. За жал, за Југоисточниот регион нема на 
повидок конретна техничка помош за регионално решение.   

Планот исто така произлегува и од укажаната можност општината да добие конкретна 
меѓународна техничка помош за справување со отпадот, кој во периодот на бегалската 
криза достигна највисоки граници влијаејќи на работата на општината и комуналното 
претпријатие во делот на обезбедување на услуги за своите граѓани, носејќи 
дополнителен притисок врз животната средина. 

Планскиот документ има за цел да овозможи просторно – урбанистички уредување на 
локацијата со цел добивање на услови за градба за имплементација на проект за финално 
постапување (депонирање) со комунален неопасен отпад. 

Со реализација на проектот предвиден со планскиот документ ќе се овозможат услови за 
затворање на нестандардната депонија за комунален отпад во општината што 
претставува втора најопасна депонија во државата.  

Имплементацијата на овој плански документ, заедно со реализација и градба на времена 
стандардна санитарна депонија за неопасен цврст комунален отпад во општина 
Гевгелија, има крајна цел да овозможи правилно управување со овој вид отпад на 
територијата на општината и заштита на животната средина. Депонијата е предвидено 
да биде од времен карактер, оперативна се до воспоставување на регионално управување 
со отпадот во регионот и изградба на регионална депонија. 

Во насока на анализа на врската на имплементацијата на планскиот документ со други 
повисоки и поврзани стратешки документи, анализирани се повеќе релевантни планови 
и програми на локално, регионално и национално ниво. 

Состојбата без имплементација на планскиот документ подразбира иднина на подрачјето 
на планскиот документ без имплементација на планираните активности од планскиот 
документ, односно продолжување на актуелната состојба онаква каква што е сега во 
моментот. 
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Состојбата без имплементација на планскиот документ може да се разгледува од страна 
на три вида аспекти: 

 Влијанија поврзани со животната средина, 
 Економски влијанија, 
 Социјални влијанија. 

Анализите на влијанијата се темелат на утврдена и опишана состојба со животната 
средина релевантна за планскиот документ и регионот. 

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

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

Извршена е анализа на влијанијата од имплементацијата на предвидениот плански 
документ. Анализата е направена согласно упатствата дадени во Уредбата за содржината 
на извештајот за стратегиска оцена. При извршената анализа земени се предвид сите 
релевантни влијанија и нивните карактеристики, секундарни, кумулативни, 
синергистички, потоа краткорочни, среднорочни и долгорочни, трајни и привремени, 
позитивни и негативни влијанија. Анализата е направена преку разгледување на 
директни влијанија – овозможување на услови и изградба на санитарна депонија за 
цврст комунален отпад и индиректни – затворање на нестандардната постоечка 
депонија и подобрување на вкупното управување со отпадот во општината. 

Имлементацијата на планскиот документ има за цел да овозможи правилно финално 
отстранување на комуналниот цврст отпад во општината, како времено решение во 
смисла на депонирање. Преку тоа, ќе се овозможи подобра заштита на животната 
средина, прекин со работа на постоечката и во многу лоша состојба нестандардна 
депонија, нејзино затворање и ремедијација. Дополнително, имплементацијата ќе 
овозможи подобро целосно управување со цврстите отпади во општината преку 
собирање и соодветно постапување и поттикнување на понатамошно управување со 
истите.  

Имплементацијата на планскиот документ, онака како што е предвиден со сите негови 
цели и со времен карактер, нема конфликти со постоечките поврзани и релевантни 
плански документи и документи од повисок ранг. Истиот е усогласен со целите на 
локалните, регионални и национални стратешки плански документи.  

Имајќи ја предвид постоечката состојба со управувањето со отпадот особено неговот 
одепонирање во општина Гевгелија, генерален заклучок е дека имплементацијата на 
планскиот документ се очекува да донесе бројни и значајни позитивни влијанија за 
општината за периодот на кој планот е предвидено да се однесува.  

Идентификуваните влијанија врз специфичните медиуми и области на животната 
средина ќе бидат неутрализирани или намалени доколку бидат доследно почитувани и 
имплементирани одредбите на Законот за животна средина, Законот за управуање со 
отпад, другите вертикални релевантни закони за секој медиум или област соодветно, и 
соодветните национални стратешки политики.  

Дополнително, активноста предмет на планскиот документ подлежи на добивање на 
интегрирана еколошка работа што подразбира работа во посебен режим на контрола и 
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мониторинг, како и добивање на дозволи за управување со отпад (добивање на 
одобрение за основање на депонија и дозвола за оператор на депонија). Системот на 
дозволи на кои подлежи активноста од планскиот документ ќе обезбеди дека сите мерки 
идентификувани низ процесите на оценка на влијанието, на ниво на план и проект, ќе 
бидат имплементирани и преточени преку конкретни технички мерки за заштита на 
животната средина. 

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

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

Согласно Законот за животна средина, Органот кој го подготвува планскиот документ е 
должен да ги следи ефектите врз животната средина и врз здравјето на луѓето од 
спроведувањето на планскиот документ, со цел во рана фаза да се согледаат 
непредвидените негативни ефекти и да се преземат соодветните дејствија за поправање 
на состојбата. 
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Прилог 2 Мислење од МЖСПП по однос на поднесена СОЖС Формулар и Одлука 
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Прилог 3 Географска карта на катастарска парцела117 и плански опфат (извор: katastar.gov.mk и GoogleEarth) 

 

 

 

 

Плански опфат 

Катастарска парцела 117, КО Ново Конско 

Макролокација на плански опфат 
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Топографска карта на катастарска парцела и граници на плански опфат 
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Прилог 4 Ажурирана геодетска подлога 
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Прилог 5 Синтезен план 
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