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Со цел навремено да се согледаат можните негативни влијанија врз животната 
средина и здравјето на луѓето, како и социо - економските аспекти од реализација на 
Урбанистички план вон населено место Сопот, за викенд населба на м.в.  
“Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе, за плански 
период 2017 – 2027, согласно Член 65, став 2 од Законот за животна средина („Сл. 
Весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 
183/13 и 42/14), се наложи потребата за спроведување на Стратегиска оцена на 
животната средина. 

Во подготовката на Извештајот за Стратегиска оцена на влијание врз животната 
средина учествуваше (тимот на ГЕИНГ Кребс унд Киефер Интернационал, Скопје): 

 

 Трајче Митев, дипл.проф. по биологија 
 м-р Олгица Мицевска, дипл.инж по биологија 
 д-р Александар Павлов, дипл.инж. по заштита на животна средина 

 

Горенаведениот Извештај за стратегиска оцена на животната средина согласно 
Член 66 став (5) од Законот за животна средина е потпишан од лицето Трајче Митев, 
дипл.проф. по биологија кое е вклучено во листата на експерти за стратегиска оцена 
на влијанието врз животната средина која ја води Министерствотото за животна 
средина и просторно планирање. Како доказ за истото во прилог на Извештајот е 
дадена копија на Потврдата со број Овластување бр. 12 – 770/1 од 08.02.2017година 
издадена од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. 
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П О Т В Р Д А 
за извршена внатрешна контрола – контрола на квалитет 

 

Д.Г.П.У. “ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др.” Д.О.О. – Скопје, потврдува 
дека е извршена внатрешна контрола – контрола на квалитет на: 

 
НАЦРТ ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНКА ВРЗ ЖИВОТНАТА 

СРЕДИНА 
ЗА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

УПВНМ ЗА ИЗГРАДБА НА ВИКЕНД НАСЕЛБА, НА М.В. “ТРН ДОЛ“ 
КП 870, 871/1, 878 И 879 КО СОПОТ, 

ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ,  
За период 2017 – 2027  

 
 

 
 

и дека истиот е изработен според стандардите и нормативите за ваков вид работи 
 
 

Внатрешна контрола – контрола на квалитетот извршил: 

 

 Ирена Стефановска, дипл.инж. по заштита на животна средина 
 

 

 

 

Управител, 

 

  м-р Драган Димитриевски 
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Б. Проектен дел 
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1. ВОВЕД 

Планскиот документ за УПВНМ ЗА ИЗГРАДБА НА ВИКЕНД НАСЕЛБА, на  
м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879 КО Сопот, Општина Свети Николе, за период 
2017 – 2027 се однесува за  плански опфат со површина од 2,48 ha. 

Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл.Весник на РМ" 
бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка на 
урбанистичките планови ("Сл.Весник на РМ" бр.78/06 и 37/14) и согласно Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл.Весник на РМ" бр. 63/12, 
126/12, 19/13, 95/13, 167/13 и 37/14), потребно е за предметната локацијата да се 
изработи Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба, на 
м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879 КО Сопот, Општина Свети Николе, за период 
2017 – 2027 

УПВНМ за изградба на викенд населба, на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879 
КО Сопот, Општина Свети Николе, за период 2017 – 2027, ќе го определи урбаното 
подрачје опфатено со планот, врз основа на оценетите можности за развој и погодности 
за остварување на планираниот развој на соодветен простор преку неговата рационална 
организација, уредување и користење. 

Кон изработка на УПВНМ за изградба на викенд населба, на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 
871/1, 878 и 879 КО Сопот, Општина Свети Николе, за период 2017 – 2027, се пристапи 
по добивање Решение за услови за планирање на просторот, издадено од Министерство 
за животна средина и просторно планирање, како и Услови за планирање на просторот 
од Агенција за планирање на просторот согласно Член 4 став 3 од Законот за 
спроведување на Просторен План на Република Македонија ("Службен весник на 
Р.М."бр. 30/2004).       

УПВНМ како основна цел ги има зацртано насоките на идниот просторен развој, со 
создавање услови за планирање на организирани простори, дефинирање на оптимални 
решенија за организирање на основните функции преку анализа на постојната состојба и 
создавање на основна концепција за планираните површини со конкретни просторни, 
сообраќајни и инфраструктурни решенија. 

За ваков тип на плански документи1 – краткорочни, среднорочни и долгорочни 
плански документи од урбанизам и просторно плнирање за кои задолжително се 
спроведува постапката на Стратегиска оцена врз животната средина (СОЖС).  

Целта на спроведување на постапката на Стратегиска оцена е навремено 

                                                
1 Член 3, точка 12 - Уредбата за стратегиите, плановите, програмите, вклучувајќи ги и 

промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува 
постапката за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на 
луѓето (“Службен  весник на РМ“ бр. 153/2007 и 45/11), 
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утврдување на можните влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето и 
истовремено на социо-економскиот влијанија од реализација на планската 
документација. 

Спроведувањето на планскиот документ нема да предизвика прекугранично 
влијание врз животната средина и затоа нема потреба од започнување постапка за 
прекугранично консултации согласно одредбите за прекугранични влијанија при 
подготовка на плански документи и начелата на Еспо конвенцијата.  
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2. ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА СОЖС, СОДРЖИНА НА 
ИЗВЕШТАЈОТ 

 

Стратегиската оцена претставува процедура за проценка на влијанието на 
плановите, стратегиите и програмите врз животната средина и врз здравјето на луѓето. 
Во овој процес се предвидуваат одредени мерки, кои имаат за цел заштита на животната 
средина од сите можни влијанија и тоа уште во процесот на планирање и донесување 
одлуки за одредени стратегии, планови и програми, т.е. плански документи. Преку 
навремено спроведување на постапката за стратегиска оцена на животната средина се 
обезбедува иденитификување на сите можни негативни и позитивни влијанија на целите 
на планот, програмата или стратегијата врз животната средина, а исто така се 
дефинираат и алтернативи и можни мерки за спречување, намалување и ублажување на 
негативните влијанија врз сите елементи на животната средина. Националното 
законодавство сугерира процесот на стратегиска оцена на влијанието на планскиот 
документ да се одвива паралелно со развојот на планскиот документ, со цел целите на 
животната средина навреме да се земат во предвид при дефинирање на целите на 
самиот плански документ. 

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

Стратегиската оцена треба да ги земе во предвид сите влијанија врз животната 
средина и притоа се стреми: 

 да овозможи вградување на аспектите на животната средина во процесот на 
урбанистичкото планирање; 

 да ја зголеми ефикасноста при донесување на одлуки во однос на заштита на 
животната средина; 

 да обезбеди интегриран приод кон животната средина; 
 да овозможи учеството на јавноста и консултирање со јавноста во процесот на 

донесување на одлуки; 
 да ја поттикне меѓусекторската соработка; 
 да се вградат одредбите на одржливиот развој (економски, социјални и 

еколошки аспекти). 

Постапката за СОЖС се спроведува во неколку фази/чекори: 

Проверка: утврдување дали планскиот документ ќе има значителни влијанија врз 
животната средина и дали е потребно спроведување на СОЖС. 

Определување на обемот: определување на обемот на информации и нивото на 
детали кои ќе бидат содржани во Извештајот за СОЖС. 
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Извештај за СОЖС е главниот механизам за известување во врска со описот и 
евалуацијата на значителните влијанија (позитивни и негативни) врз животната средина 
од имплементација на планскиот документ, како и активностите за спречување, 
намалување и колку што е можно повеќе, неутрализирање на значителните негативни 
влијанија. 

Консултации со јавноста: опфаќа консултација со страните и засегнатата јавност 
во текот на определувањето на обемот на СОЖС, нацрт Извештајот за СОЖС и ставање 
на истите на јавен увид (објавување). 

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

Мониторинг на значајните влијанија врз животната средина во рана фаза за да им 
се овозможи на одговорните власти да преземат мерки за подобрување во текот на 
имплементацијата на планските документи. 

СОЖС јасно ги идентификува сите релевантни негативни и позитивни аспекти од 
донесувањето на плановите или програмите, ги дефинира алтернативите и можни 
решенија за спречување или за ублажување на негативните ефекти во сите области. 

При спроведувањето на плански документи за организација и користење на 
просторот за производните и услужни дејности, решенијата во просторот треба да 
овозможат поголема атрактивност на просторот, заштита на природните и создадени 
ресурси и богатства, сообраќајно и информатичко поврзување, локациона 
флексибилност и почитување на објективните фактори на развој. Реализацијата на 
планскиот документ, треба да биде во согласност со определбите за заштита на 
животната средина и одржлив развој утврдени со Просторниот план на Република 
Македонија. 
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Слика 1. Постапка за утврдување на неопходноста од спроведување на стратегиска оцена 
на животната средина (SEA) 

 

Стратегиската оцена на животната средина ги зема во предвид влијанијата врз 
животната средина и алтернативите во поширок обем, а исто така: 

 предвреме ги зема во предвид алатките кои би се користеле за да ја подржат 
формулацијата на стратегиската акција за одржлив развој; 

 овозможува зголемување на ефикасноста при донесување на одлуки; 

 овозможува систематски и ефективен приод кон животната средина од 
повисоко ниво при донесување на одлуки; 

 ги поддржува консултациите и учеството на јавноста.  

Извештајот за стратегиската оцена на животната средина треба да содржи детали 
од планските документи како и други информации, кои ќе бидат земени во предвид при 
понатамошната оцена на животната средина, односно треба да содржи податоци за 
можните влијанија врз: 

 населението, здравјето на луѓето, флората, фауната, почвата, водата, 
климатските фактори, материјалните добра, културното наследство каде се 
вклучени архитектурните и археолошките наследства, пејзажи и др; 

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

 предвидените мерки за заштита и намалување на влијанијата. 

Анализата на влијанијата врз животната средина има за цел да ги идентификува 
можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи оптимален избор на 
мерките за заштита на животната средина. Влијанијата врз специфичните медиуми од 
животната средина ќе бидат намалени или ефективно подобрени доколку се предвидат 
мерки за заштита, намалување и неутрализација на истите. При идентификувањето на 
влијанијата се користи квалитативна проценка на нивниот ефект, односно истите се 



Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за планска документација, УПВНМ за изградба 
на викенд населба, на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879 КО Сопот, Општина Свети Николе,  

за период 2017 – 2027  

Д.Г.П.У. „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО“ 18 

 

оценуваат како: секундарни, кумулативни, краткорочни, со средни и долгорочни, трајни и 
привремени позитивни и негативни ефекти. 

Анализата на алтернативите кои се опфатени со овој извештај укажува на 
потребата од неминовно спроведување на Стратегиската оцена на влијанието врз 
животната средина во процесот на планирање заради правилна и поефикасна избрана 
алтернатива.  

Во рамките на Извештајот за стратегиска оценка, исто така сe дава осврт на планот 
за мониторинг на животната средина, чија основна цел е следење на ефектите од 
применетите мерки за ублажување. Планот на мерки од непредвидени незгоди, кој е 
составен дел на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина, ги опфаќа 
предлог мерките за заштита на планскиот опфат и спасување во случај на пожар, воени 
разурнувања, природни катастрофи и техничко-технолошки незгоди.  

При водење на процедурата за СОЖС важна улога имаат консултациите и 
учеството на јавноста2, што овозможува: целосна информираност за основните податоци 
за животната средина, релевантните податоци и вредности на индивидуално ниво и на 
ниво на заедница и зголемување на транспарентноста во донесувањето одлуки, преку 
обезбедување информации кои овозможуваат идентификација на влијанијата во рана 
фаза и предлог мерки за нивно намалување, поголемо разбирање и избегнување 
непотребни противречности и одложување на процесот за донесување одлуки, кое во 
покасните фази може да настане како резултат на недоволно разбирање. 

Доколку сите согледувања дадени во Извештајот за стратегиска оцена на животната 
средина бидат земени во предвид и имплементирани при реализацијата на УПВНМ за 
изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КО Сопот, Општина Свети Николе, за 
којшто се изготвува овој Извештај, ќе се избегнат сите несакани последици, што значи ќе 
се заштеди време и пари што е само дел од целите на стратегиската оцена на животната 
средина. Исто така, ќе се обезбеди заштита и одржлив развој на ресурсите, заштита на 
медиумите во животната средина и здравјето на луѓето. 

2.1. Цел на извештајот за стратегиска оцена и применета 
методологија 

Цел на Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за УПВНМ за 
изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, 
Општина Свети Николе, за плански период 2017 – 2027 годна, е навремено да ги вклучи 
целите на заштита и унапредување на животната средина на подрачјето опфатено со 
УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, во целите на планскиот 

                                                
2 според Архуската Конвенција и Член 8 од 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 и 45/11)  
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документ. Навременото вклучување на целите за заштита на животната средина е 
неопходно за да се осигура одржлив равој на Општина Свети Николе. 

Методологијата која се користеше при подготовка на Извештајот за Стратегиска 
оцена на животната средина за УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, 
КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе, за плански период 2017 – 
2027 годна, се базира на спроведување на истражувања, проценки и аналитички пристап 
кој се состоеше од неколку чекори: 

 Преглед и анализа на сегашната состојба на животната средина на и во 
околината на предложениот плански опфат и Општина Свети Николе; 

 Запознавање со предлог планот за предметниот опфат, Условите за планирање 
на просторот, документационата основа и планската документација и графичките 
прилози; 

 Идентификација на веќе дефинираните цели за заштита и унапредување на 
животната средина во постоечките стратешки документи на локално, национално 
и меѓународно ниво; 

 Преглед на постоечката состојба на најважните елементи од животната средина 
на подрачјето дефинирано со планскиот опфат кои би биле најосетливи при 
реализирање на планскиот документ; 

 Идентификација на позитивните и веројатните негативни влијанија од 
реализирањето на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“,  
КО Сопот, Општина Свети Николе, врз клучните елементи на животната средина; 

 Оценка на сите можни влијанија по неколку критериуми (во однос на типот, 
природата, јачината, времетраењето, реверзибилноста и кумулативните 
влијанија); 

 Подготовка на план со превентивни и корективни мерки за ублажување на 
влијанијата на планот врз животната средина; 

 Подготовка на план за мониторинг на спроведувањето на предложените мерки; 
 Информирање на сите донесувачи на одлуки и вклучени страни за последиците 

од реализирање на планот врз животната средина преку обезбедување на јавен 
увид на нацрт верзијата на Извештајот за стратегиска оцена на животната 
средина; 

 Обезбедување на транспарентен процес на вклучување на јавноста и одржување 
на јавна расправа. 

При изработката на Извештајот експертскиот тим користеше релевантна стручна 
литература од оваа област, како што се стратешки национални и локални документи, 
национална законска регулатива, меѓународни договори, карти и разни графички 
прилози, урбанистичка планска документација, матрици за оцена и матрици за 
компатибилност на целите, како и извештаи и препораки од меѓународни институции 
водечки во светот во оваа проблематика.  
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3. ЗАКОНСКА РАМКА 

 

Прашањата во врска со заштитата на животната средина и просторното 
планирање, односно спроведувањето на планските документи за организација и 
користење на просторот за производните и услужни дејности, се обработуваат во 
Просторниот План на Република Македонија и Законот за спроведување на ПП, како и 
Законот за просторно и урбанистичко планирање. 

На национално ниво, политиката за животна средина е опфатена со голем број на 
закони, подзаконски акти, стратешки документи и др. Извештајот за Стратегиска оцена на 
животната средина за УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 
871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе, за плански период 2017 – 2027 
годна, врз животната средина и здравјето на луѓето е изработен согласно постојната 
законска регулатива во заштита на животната средина и просторното и урбанистичкото 
планирање во Република Македонија: 

 Закон за заштита на животната средна (Сл. весник на РМ бр.53/05; бр.81/05; 
бр.24/07; бр.159/08; бр.83/09; бр.48/10; бр.124/10; бр.51/11; бр.123/12; бр.93/13; 
бр.42/14 и бр.44/15) 

 Закон за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 51/05, 
бр. 55/13, бр. 163/13 и бр.42/14)   

 Просторен План на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 39/04)   

 Закон за спроведување на Просторниот План на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 
39/04)   

 Закон за заштита на природата („Службен весник на РМ“ бр. 67/04, бр. 14/06, 
бр.84/07, бр.35/10, бр.47/11, бр.148/11, бр.59/12, бр.13/13 и 163/13) 

 Закон за заштита од бучава во животната средина („Службен весник на РМ“ 
бр.79/07 и бр.163/13) 

 Закон за управување со отпад - пречистен текст („Службен весник на РМ“ 
бр.09/11, бр.123/12, бр.147/13 и бр.163/13) 

 Закон за квалитетот на амбиентниот воздух - пречистен текст („Службен весник на 
РМ“, бр.100/12) 

 Закон за водите („Службен весник на РМ“ бр.87/08, бр.06/09, бр.161/09, бр.83/10, 
бр.51/11, бр. 44/12, бр. 23/13 и 163/13) 

 Закон за процена („Службен весник на РМ“ бр.51/05, бр.115/10, 158/11, бр.185/11 и 
бр.64/12)    
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Подзаконски акти - Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина: 

 Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, 
како и планови и програми од областа на животната средина („Службен весник на 
РМ“ бр.147/08 и бр.45/11) 

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

 Уредба за содржината на извештајот за стратегиската оцена на животната 
средина („Службен весник на РМ“ бр.153/07) 

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

 Правилник за начинот на спроведување на прекугранични консултации („Службен 
весник на РМ“ бр.110/10) 

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

3.1. СОЖС и урбанистичко планирање 

Просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се 
обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторен план и 
урбанистички планови со цел да се обезбеди уредувањето и користење на просторот, но 
и заштита и унапредување на животната средина и природата во рамките на планскиот 
опфат на град, село или друго подрачје утврдено во планот. 

Во зависност од просторот кој е предмет на планирањето, Законот за просторно 
и урбанистичко планирање на Република Македонија предвидува донесување на 
следните четири вида урбанистички планови: 

 Генерален урбанистички план (на ниво на град), 

 Детален урбанистички план (на ниво на дел од град), 

 Урбанистички план за село (на ниво на село), и 

 Урбанистички план вон населено место (на ниво на подрачје надвор од град или 
село). 

Просторниот план на Р. Македонија е донесен на 11.06.2004 како највисок, 
стратешки, долгорочен, интегрален и развоен документ со цел утврдување на 
рамономерен и одржлив просторен развој на државата, определување на намената, како 
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и уредување и користење на просторот. Една од основните цели на Просторниот план се 
однесува на штедење, рационално користење и заштита на природните ресурси, 
искористување на погодностите за производство и лоцирање на активности на простори 
врзано со местото на искористување. Меѓу приритетните определби на Просторниот 
план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено ограничување на 
транформацијата за користење за други намени, како и зачувување на квалитетот и 
природната плодност на земјиштето. 

Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во Републиката, 
посебно тежиште се става на унапредувањето и заштитата на животната средина. 
Состојбата на животната средина и еколошките барања се битен фактор за 
ограничување на планирањето на одредени активности, заради што е неопходна 
процена на влијанијата врз животната средина. Посебно значење имаат заштитата и 
промоцијата на вредните природни богатства и поголемите подрачја со посебна намена 
и со природни вредности, важни за биодиверзитетот и квалитетот на животната средина, 
како и заштитата и промоцијата или соодветниот третман на културното богатство 
согласно неговата културолошка и цивилизациска важност и значење.  

Со Законот за просторно и урбанистичко планирање на Република Македонија се 
уредуваат условите, начините и динамиката на спроведување на Посторниот план, како 
и правата и одговорностите на субјектите во спроведувањето на Планот. Едно од 
основните начела на Законот е координација на Просторниот план на Република 
Македонија со другите просторни и урбанистички планови и другата документација за 
планирање и уредување на просторот.  

Урбанистички план вон населено место се донесува по потреба за плански опфат, 
за подрачја на општините кои не се опфатени со генералните урбанистички планови и со 
урбанистичките планови за село. Со овој план се уредува намената и начинот на 
користење на просторот, како и условите за градење на комплекси и градби вон од 
градовите и другите населени места. Урбанистички план вон населено место содржи 
текстуален дел и графички прикази на планските решенија, како и нумерички дел со 
билансни показатели за планираните површини и градби според намената и за 
инфраструктурата. 
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4. ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
И ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

4.1. Преглед на содржината на планскиот документ 

Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл.Весник на РМ" 
бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и 
Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка на 
урбанистичките планови ("Сл.Весник на РМ" бр. 78/06 и 37/14) и согласно Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ("Сл.Весник на РМ" бр. 63/12, 
126/12, 19/13, 95/13, 167/13 и 37/14), за предвидениот плански опфат е изработен 
Урбанистички план вон населено место за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, 
КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе, за плански период 2017 – 
2027 годна. 

УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 
879, КО Сопот, Општина Свети Николе, за плански период 2017 – 2027 год., е 
изработен од страна на “Друштвото за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ Кребс 
унд Кифер Интернешнл и др. ДОО Скопје“. 

Урбанистичкиот план вон населено место содржи документациона основа и 
планска докумнетација, кои пак содржат текстуален дел и графички приказ на планските 
решенија, како и нумерички дел со билансни показатели.  

Документационата основа е изготвена врз основа на: 

 Извод од Просторен план на Р. Македонија – Услови за планирање на 
просторот изработени од Агенција за планирање на просторот со тех.бр. 
Y08317 од јуни 2017 година и Решение за Услови за планирање на просторот 
издадено од Министерство за животна средина и просторно планирање со УП1-
15 826 /2017 од 05.07.2016 година; 

 Геодетски елаорат за извршени геодетски работи за посебни намени – 
ажурирана геодетска подлога, изработен од страна на лиценцирана фирма за 
катастар - Друштво за геодетски работи и услуги “Геодин Гео” ДООЕЛ Скопје и 
заведен во Агенција за катастар на недвижности под бр. 1110-11 од 23.02.2017 
година; 

 Планска програма за изработка на Урбанистички план за село изработена од 
ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл ДОО Скопје со тех. бр. ПУ_148_06/16 од 
јули 2017 година, и одобрена од општина Свети Николе со Потврда за заверка 
бр. 1002-295/3 од 28.07.2017 година; 

 Податоци, информации и Мислења добиени од органи на државната управа и 
други субјекти. 

Кон изработка на Урбанистичкиот план вон населено место, се пристапи по 
добивање на: 
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 Извод од Просторен план на Р. Македонија – Услови за планирање на 
просторот изработени од Агенција за планирање на просторот и Решение за 
Услови за планирање на просторот издадено од Министерство за животна 
средина и просторно планирање; 

 Геодетски елаборат за извршени геодетски работи за посебни намени – 
ажурирана геодетска подлога, изработен од страна на лиценцирана фирма за 
катастар и заведен во Агенција за катастар на недвижности; 

 Планска програма за изработка на Урбанистички план воннаселено место; 
 Податоци, информации и Мислења добиени од органи на државната управа и 

други субјекти. 
 

4.2. Цели на планскиот документ 

Целта на донесувањето на овој плански опфат е да овозможи услови за 
планирање на просторот со конкретна намена. Планот треба да овозможи развој и 
уредување на просторот. УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КО 
Сопот, Општина Свети Николе, ги зацртува основните правци на просторниот развиток 
на селото согласно Просторниот план на Републиката со цел да се постигне оптимална 
просторна организираност и функционална опременост на просторот за одреден 
временски период. 

Планската документација е основен развоен документ, преку достигнување на 
следните цели: 

 Анализа на природните погодности и достигнатиот степен на развиток во 
просторот кој е предмет на изработка на оваа Урбанистичка документација; 

 Согледување на потребите, можностите и потенцијалите на идниот развиток. 

Проекцијата за развоје диктирана со очекуваниот демографски, стопански и 
просторен развиток на општина Свети Николе во чии граници се наоѓа и предметниот 
локалитет 

На база на резултатите од претходните согледувања при создавање на 
програмската основа на Планот за временски период до 2027 година се дефинира 
следното: 

 Развиток на туризмот. 
 Распределба на населението и активностите поврзани со неговиот живот и 

активности во рамките на утврдениот простор за развој. 

Урбанистички план ќе претставува основен регулативен документ за сите области 
на просторниот развој на просторот во рамките на опфатот на Планот, извор на 
информации за сите сфери на развој, основа за создавање развојни програми. 
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4.3. Плански опфат 

Планскиот опфат ги опфаќа следните катастраски парцели КП 870, 871/1, 878, и 
879, КО Сопот, и се наоѓа покрај локаниот пат кој води од Свети Николе и соседното 
село Горобинци кон селото Сопот. Границата на планскиот опфат на Урбанистичкиот 
план вон населено место Сопот за викенд населба на м.в. „Трн дол“, КП 870, 871/1, 
878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе (плански период 2017-2027) е прикажана 
со испрекината црвена линија со дебелина од 2,0мм и истата ги поврзува сите 
прекршочни точки за кои можат да се отчитаат координатите од ажурираната подлога, 
врз која е изработен планот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 2 Ажурирана геодетска подлога за предметниот опфат  

На север границата на планскиот опфат започнува од точката каде се допираат 
КП869, КП864 и КП871/2 и продолжува кон исток движејќи сè по северната граница на 
КП871/1 сè до границата со КП873; 



Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за планска документација, УПВНМ за изградба 
на викенд населба, на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879 КО Сопот, Општина Свети Николе,  

за период 2017 – 2027  

Д.Г.П.У. „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО“ 26 

 

На источната страна границата се движи кон југоисток по источната граница на 
КП871/1 сè КП875, каде се прекршува во југозападен правец и се движи по јужната 
граница на КП871/1 и КП870 се до КП878; 

На јужната страна границата на планскиот опфат се движи по граница на КП 
878, ја заобиколува и продолжува да се движи кон северозапад сè до КП879; 

На западната страна границата почнува од КП879 и се движи во северозападен 
правец по западните граници на КП840 и КП871/1 сè до најзападната точка каде и 
започува северната граница на планскиот опфат. 

Сите катастарски парцели се наоѓаат во КО Сопот. 

Границата на планскиот опфат може да се опише преку координатите на 
наjистурените точки, како што следи: 

Најзападна е точката со координати X = 7572819,17 и Y = 4639873,32; 

Најсеверна е точката со координати X = 7572927,50 и Y = 4639955,18; 

Најисточна е точката со координати X = 7573093,66 и Y = 4639788,86; 

Најјужна е точката со координати X = 7573049,36 и Y = 4639665,86; 

Границата на планскиот опфат е соодветно прикажана во графичките прилози. 

Површината на планскиот опфат во рамките на опишаните граници 
изнесува 24 809,00m2 (2,48 hа). 
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Слика 3. Местоположба на општина Свети Николе 

Слика 4. Локација на КО Сопот 
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Слика 5 Приказ на Катастарските парцели (870, 871/1, 878, 879), кои влегуваат во состав на 
планската документација  

 

4.4. Намена на земјиштето 

Намените на земјиштето во рамките на планскиот опфат се предвидуваат со  
Урбанистичката плнакса документација (дефинирањето е според Член 30 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање  (“Сл.Весник на РМ“ 
бр. 63/12; 126/12; 19/13 и 95/13). 

Со овој УПВНМ утврдени се следните намени: времено сместување во викенд куќи, 
заштитно зеленило, спорт и рекреација, комунална инфраструктура (сообраќајници), 
комунална супраструктура и некомпатибилна инфраструктура.  
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Табела 1. Класа на намена на земјиштето 

КЛ
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А ДОМУВАЊЕ 

А4 ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ 
Д ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА 

Д2 ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 

Д3 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

Е ИНФРАСТРУКТУРА 

Е1 КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
Е2 КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА 

Е3 НЕКОМПАТИБИЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 
  

12481,52 m ² 50,31 %
6196,72 m² 24,98 %
3086,10 m² 12,44 %
2849,31 m² 11,48 %

88,84 m² 0,36 %
106,51 m² 0,43 %

24809,00 m² 100 %

Е3 - НЕКОМПАТИБИЛНА ИНФРАСТРУКТУРА (ПС)

ВКУПНО:

Е2 - КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА

УПВНМ ЗА ВИКЕНД НАСЕЛБА СОПОТ, на м.в. „ТРН ДОЛ“, КП 870, 871/1, 878 И 879, КО Сопот, 
Општина Свети Николе

А4 - ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ
Д2 - ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО
Д3 - СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА
Е1 - КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА (СООБРАЌАЈНИЦИ)
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5. СЕГАШНА СОСТОЈБА НА ПРЕДМЕТНИОТ ОПФАТ 

5.1. Инвентаризација на изграден градежен фонд и вкупна 
физичка супраструктура 

5.1.1. Инвентаризација на постојни споменични целини, градби од културно 
историско значење и културни предели 

Управата за заштита на културното наследство при Министерството за култура, 
орган во состав на Министерството за култура на Република Македонија, констатира 
дека во рамките на планскиот опфат нема заштитени добра и добра за кои основано се 
претпоставува дека претставуваат културно наследство. 

5.1.2. Инвентаризација на изградена комунална инфраструктура  

Сообраќајна поврзаност 

 Во рамки на планскиот опфат нема постојна сообраќајна мрежа. До локацијата се 
пристапува преку некатегоризиран локален пат, кој понатаму се надоврзува на локалниот 
асфалтиран пат кој го поврзува селото Сопот со останатите села од околината како 
Горобинци и градот Свети Николе. 

Со останатите населени места од околината, локацијата е добро поврзана преку 
системот од постојни сообраќајници, и тоа преку локалните патиша и патните правци: 
Р2135 (Горно Коњаре – врска со Р2136 - с.Преод – Горобинци - Св.Николе – врска со 
Р1204, Р1204 – Куманово (врска со А-2) – Св.Николе -Овче Поле (врска со А-3) – 
Кадрифаково – Штип - Софилари (врска со А-4) и Р1312 – Врска со А-3 (Каратманово) – 
Велес – Извор - Прилеп (врска со Р1303). 

Водовод  

Согласно информациите од Јавните комунални претпријатија, за планскиот опфат 
нема податоци за постојни водоводни инсталации. 

Фекална и атмосферска канализација  

Согласно информациите од Јавните комунални претпријатија, за планскиот опфат 
нема податоци за постојна фекална и атмосферска канализација. 

Електроенергетски систем  

Согласно добиените податоци од ЕВН Македонија АД Скопје и АД МЕПСО Скопје, 
во планираниот проектен опфат нема постојни електроенергетски водови, а во 
непосредна близина минува 10kV далековод.  

Телефонска мрежа  

Согласно добиените податоци, Македонски Телеком АД Скопје и Агенцијата за 
електронски комуникации (АЕК) немаат постојни тк инсталации. 

 



Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за планска документација, УПВНМ за изградба 
на викенд населба, на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879 КО Сопот, Општина Свети Николе,  

за период 2017 – 2027  

Д.Г.П.У. „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО“ 31 

 

5.2. Плански концепт за идеен просторен развој  

Урбанистичкиот план вон населено место се работи со цел да се обезбеди 
порамномерен просторен развој, рационално уредување и користење на просторот, 
осовременување на условите за хумано живеење и работа на жителите, подобрување на 
образовните и здравствените услуги, дневното снабдување, спорт и рекреација, културни 
потреби, комунална уреденост и мрежа на инфраструктура, како и да се предвидат мерки 
за заштита и унапредување на животната средина и природата, заштита од воени 
разурнувања, од природни и технолошки непогоди. 

Примената на принципите и стандардите за одржлив развој произлегуваат од 
посебното значење на овие регионални просторни планови кои се карактеризираат со 
чувствителноста на просторот и високата вредност на природните и создадени 
вредности.  

Анализирајќи ги претходно изнесените факти се доаѓа до одредени заклучоци кои 
претставуваат смерница за планирање на предметниот опфат.  

Анализата на можностите за просторен развој го условува планирањето кое треба 
да биде сегментирано и базирано врз: 

 приоритети и потреби; 

 корелативни мултидисциплински меѓусебни условености; 

 комплементарност; 

 економска исплатливост; 

 во дефинирање на планскиот концепт важни се следните критериуми исцрпени 
од анализата на просторот:  

 дефинирање на пристапниот пат со своите специфики за новонастанатите 
потреби;   

 рационално планирање на земјиштето; 

 задоволување на современите норми за живеење и работа во рамките на 
важечките норми за урбанистичкото планирање; 

Планската документација е изработенаврз основа на методологијата, која 
произлегува од одредбите утврдени со Закон за просторно и урбанистичко планирање 
(“Сл.весник на РМ“ бр. 199/14, 44/1, 193/15, 31/16 и 163/16), Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 
99/16, 134/16 и 33/17) и и Правилникот за поблиска содржина, форма и начин на и 
графичка обработка на генерален урбанистички план, детален урбанистички план, 
урбанистички план за село, урбанистички план вон населено место и регулациски план на 
генерален урбанистички план, формата, содржината и начинот на обработка на 
урбанистичко - плански документации и архитектонско - урбанистички проект и 
содржината, формата и начинот на обработка на проектот за инфраструктура (Сл.весник 
на РМ бр. 142/15). 
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При изработка на планската документација земени се во предвид и целосно 
испочитувани и применети мерките за заштита на природното и културно наследство, како 
и ограничувањата кои произлегуваат од режимот на заштита, за да се одбегнат или да се 
надминат судирите и колизиите со инкомпатабилните функции, почитувајќи ги следните 
принципи: 

 почитување и валоризација на културното и градителско наследство; 

 максимално вклопување на инфраструктурата и објектите со теренот; 

 оформување на амбиентални целини; 

 почитување и надградување на пејсажните вредности; 

 вградување заштитни мерки; 

 почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето; 

 предвидување мерки за заштита и спасување; 

 вградување на соодветна инфраструктура; 

 чиста животна средина; 

5.3. Планирање на потребите за просторен развој 

Анализата покажува дека за развој на Урбанистички план вон населено место 
Сопот за викенд населба на м.в. „Трн дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина 
Свети Николе (плански период 2017-2027), има услови за рационално користење и 
уредување на просторот во планскиот опфат.  

Со урбанистичкиот план вон населено место Сопот за викенд населба на м.в. „Трн 
дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе (плански период 2017-
2027), во рамките на предметниот плански опфат, предвидени се зони со следните класи 
на намена: 

А – ДОМУВАЊЕ 

А4 – Времено сместување – 1,25 ha 
 
Д – ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА 
Д2 – Заштитно зеленило – 0,63 ha 
Д3 – Спорт и рекреација – 0,31 ha 
 
Е - ИНФРАСТРУКТУРА 
Е1 – Комунална инфраструктура (Сообраќајни коридори) – 0,27 ha 
Е2 – Комунална супраструктура – 0,02 ha 
Е3 – Некомпатибилна инфраструктура (ПС) – 0,02 ha 

Класите на намени се впишани на самата наменска зона за секоја од нив 
поединечно.  
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Предвидените класи на намени се надоврзуваат на постојната состојба, реалните 
потреби на жителите и планираниот концепт од страна на идните корисници.  

Со планот се дефинирани регулациони линии, како линии на раграничување на 
градежното земјиште за јавна употреба и градежно земјиште за поединечна употреба.  

Согласно член 13 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник 
на РМ, број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), со Урбанистичкиот план вон населено 
место се утврдуваат градежни парцели и површини за градење. 

Површината на планскиот опфат е претставува еден блок со утврдени граници и 
наменска употреба.  

Границата на планскиот опфат започнува од точката каде се допираат КП869, КП864 
и КП871/2 и продолжува кон исток движејќи се по северната граница на КП871/1 сè до 
границата со КП873. На источната страна границата се движи кон југоисток по источната 
граница на КП871/1 сè КП875, каде се прекршува во југозападен правец и се движи по 
јужната граница на КП871/1 и КП870 се до КП878. На јужната страна границата на 
планскиот опфат се движи по граница на КП 878, ја заобиколува и продолжува да се движи 
кон северозапад сè до КП879. Од КП879 се движи во северозападен правец по западните 
граници на КП840 и КП871/1 сè до најзападната точка каде и започува северната граница 
на планскиот опфат. Сите катастарски парцели се наоѓаат во КО Сопот; 

Површината на планскиот опфат изнесува 2,48 ha. 

Во рамките на овој блок планирани се следните основни класи на намена: 

А4 – Времено сместување со површина од 1,25 ha 

Компатибилни класи на намена на основната класа на намена се:   

Б1 – мали комерцијални и деловни намени со максимален дозволен % до 30%, 

Б3 – големи угостителски единици со максимален дозволен % до 30%, 

В2 – здравство и социјална заштита со максимален дозволен % до 30% и  

Д3 – спорт и рекреација со максимален дозволен %  до 30%. 

Максималниот дозволен % на учество на збирот на компатибилните класи на 
намени во однос на основната класа на намена е до 30%.  

Д2 - заштитно зеленило со површина од 0,30 ha 

Компатибилни класи на намена на основната класа на намена не се утврдени. 

Д3 - спорт и рекреација со површина од 0,30 ha 

Компатибилни класи на намена на основната класа на намена се:  

А4 – времено сместување со максимален дозволен % до 20%, 

Б1 – мали комерцијални и деловни намени со максимален дозволен % до 10%, 

Б2 – големи трговски единици со максимален дозволен % до 30%, 
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Б3 – големи угостителски единици со максимален дозволен % до 10%, 

Б5 – хотелски комплекси со максимален дозволен % до 20%, 

Б6 – градби за собири со максимален дозволен % до 30%, 

В3 – култура со максимален дозволен %  до 20% и  

Д1 – парковско зеленило со максимален дозволен %  до 40%. 

Максималниот дозволен % на учество на збирот на компатибилните класи на 
намени во однос на основната класа на намена е до 40 %. 

Е1 – комунална инфраструктура (сообраќајници) со површина од 0,27 ha: 
Компатибилни класи на намена на основната класа на намена не се утврдени. 

Е2 – комунална супраструктура (трафостаница и бунар) со површина од 0,01 
ha: Компатибилни класи на намена на основната класа на намена не се утврдени. 

Е3 – некомпатибилна инфраструктура (пречистителна станица) со површина 
од 0,01 ha: Компатибилни класи на намена на основната класа на намена не се 
утврдени. 

 

Сообраќајна инфраструктура 

Новопланираната сообраќајна мрежа се надоврзува на веќе постоечките 
сообраќајници и поставена е во зависност од теренските услови и потребите за 
обезбедување на пристап до градежните парцели. Планираните улици овозможуваат 
нормално одвивање на сообраќајот во рамки на планскиот опфат. 

Со овој урбанистички план вон населено место, пристапот до внатрешните 
сообраќајници е овозможен преку локален некатегоризиран пат, од каде преку една 
станбена и две пристапни улици е обезбеден пристап до секоја од градежните парцели и 
тоа: 

- Пресек 1-1, станбена со вкупен профил од 7,0 m, односно 5,5 m коловоз и 
тротоар од едната страна на коловозот од 1,5 m,  

- Пресек 2-2, пристапни улици  вкупен профил од 7,0 m, односно 5,5 m коловоз и 
тротоар од едната страна на коловозот од 1,5 m, 

Вкупната површина на опфатот изнесува 2,48 ha, од која 0,27 ha се јавни 
сообраќајни површини или 10,78%. 

Комплетна сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како вертикална и 
хоризонтална, треба да се изведе согласно прописите од областа на сообраќајот. 

 

Паркирање  

Паркирањето е предвидено да се одвива во сопствената градежна парцела. 
Потребниот број на паркинг места и неговото димензионирање е во согласнот со 
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членовите 54, 55, 56, 57, 58 и 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 
99/16, 134/16 и 33/17). 

Потребниот број на паркинг места се утврдува со проектна документација во 
зависност од потребите на градбата и специфичните услови кои произлегуваат од 
нејзината намена и програмските барања. 

 

Водоводна мрежа  

Планскиот опфат за Урбанистички план вон населено место Сопот за викенд 
населба на м.в. „Трн дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе 
(плански период 2017-2027) зафаќа површина од 2,48ха.  

 Викенд населбата ќе се снабдува со вода за пиење, противпожарна вода и друго, 
со приклучување на планираната примарна водоводна мрежа во подрачјето на село 
Сопот, а во согласност со надлежните органи во општината. 

За одредување на потребите за санитарна вода усвоена е норма од 10m3/ден/ha. 

Вкупно потребна количина на вода за 30 жители. 

За заштита на објектите од пожар на мрежата се предвидени противпожарни 
хидранти кои ќе бидат изведени према техничките прописи и стандарди, односно се 
вградуваат хидранти со дијаметар 80 или 100 mm, на максимално растојание од 80 до 
150 m, со што пожарот на секој објект ќе може да се гаси со најмалку два надворешни 
хидранта. 

Предвидени се надземни хидранти, но доколку го попречуваат сообраќајот ќе се 
постават подземни хидранти кои мораат да бидат незатрупани и достапни. 

Потребната противпожарна количина на вода треба да е qpo`  = 10,00 l/sek. 

Системот на водоводната мрежа кој предвидува да биде застапен, претставува 
гранководен тип, кој овозможува контролирано снабдување со вода на било кој корисник 
во мрежата. Поставувањето на водоводните линии ќе се одвива по сообраќајниците, 
зеленилото и паркинзите со што ќе се овозможи несметано одржување на истите. 

Во рамките на планскиот опфат е предвиден бунар за снабдување на викенд 
населбата со санитарна вода. 

 

Фекална канализациона мрежа  

На предметната локација нема постојна фекална канализација, а се предвидува 
примарната фекална канализациона мрежа да биде изведена од цевки со дијаметар од 
250 – 300 mm, која преку систем ќе се поврзе во пречистителна станица, чија 
местоположба е во рамките на планскиот опфат во посебна градежна парцел. 
Пречистената отпадна вода ќе се испушта во блиската рекичка северно од локацијата, а 
оттаму во реката Периш и Светиниколска река, како краен реципиент. 
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На канализационата мрежа ќе бидат изведени ревизиони и приклучни шахти и 
други објекти потребни за функционирање на канализационата мрежа. Фекалната 
канализациона мрежа треба да се изведе од пластични цевки со минимален дијаметар 
од 250 mm. За трајно решение на проблемите со одводнувањето на фекални отпадни 
води треба да се изработи Проект за инфраструктура - за фекална канализациона 
мрежа, каде ќе се предложат соодветните технички решенија. 

Задолжително е испитување пред испуштање на пречистените води, со цел да се 
усогласат вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречистената 
отпадна вода со граничните вредности на максимално дозволените концентрации на 
материите присутни во реципиентот, дадени во Уредбата за класификација на водите 
(Службен весник на Р.М. бр. 18/99) член 4. 

 

Атмосферска канализациона мрежа  

Co Урбанистичкиот план вон населено место се планира потполна евакуација на 
атмосферските води преку изградба на атмосферска канализациона мрежа која ќе се 
излее во реката Периш и тоа: 

По улиците во офатото, според графичките прилози, се предвидува мрежа од 
цевки со профил од Ф250 mm до Ф400 mm, која ќе се излева во реципиент. 
Атмосферските води до предвидените атмосферски канализациони правци ќе се се 
слеваат површински. Атмосферската канализација се поставува по сообраќајниците со 
поставување на систем од сливници, шахти и цевки, се овозможува прифаќање и 
транспортирање на атмосферските води до реципиентот – реката Периш. 

Димензионирањето на атмосферската канализациона мрежа ќе се изврши на 
интензитет на врнежи со десет минутно траење секоја втора година. 

 

Електро-енергетска и телекомуникациска инфраструктура 

Во рамки на планскиот опфат нема постојни трафостаници. Вкупната површина на 
опфатот изнесува 2,48 ха. 

Пресметка на потреба од едновремена ел. снага: 

 за намена домување  e Pen1 = 42,89 k 
 за деловно- административни функции 0,08kW/m² 

За овие површини се претпоставува 50% изграденост и коефициент на 
искористеност 1,00. Оттука, вкупната потенцијална бруто развиена површина на можните 
градби во наменските зони: Д3 – Спорт и рекреација изнесува 1573m². 

Едновремената ел. снага за нив изнесува Pen2 = 125,88kW. 

Вкупната едновремената ел. снага изнесува: Pen = Pen1+Pen2 = 168,77kW 
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Бројот на трафостаници се одредува за ТС опрема со енергетски маслен 
трансформатор од 630kVA и лоцирани во тежиштето на конзумот. 

Во постојна состојба, во рамките на планскиот опфат нема изведени трафостаници, 
затоа во опфатот е предвидена градба на една нова трафостаница за потребите на 
викенд населбата, односно ведна наменска зона со основна класа на намена Е2 – 
Комунална супраструктура (Трафостаница). 

Кабловското напојување со среднонапонска и нисконапонска ел. мрежа ќе се 
определи и ќе се развива во понатамошниот тек на разработка на техничката 
документација, односно со изработка на проекти за инфраструктура, архитектонско – 
урбанистички проекти и идејни и основни проекти за електрична мрежа. 

Во рамките на планскиот опфат нема постојна телекомуникациска мрежа, но постои 
мрежа во близина која ќе овозможи поврзување со автоматска реонска телефонска 
централа од Свети Николе, која во моментов ги задоволува потребите на жителите од 
околните места.  

За дефинирање на потребниот број на телефонски приклучоци, од првостепено 
значење е намената на објектот. Димензионирањето на телефонската мрежа треба да се 
изведе според принципот стан - телефон и за јавните функции бројот на телефонски 
приклучоци треба да се врши според нивната големина, бројот на вработени, нивната 
функција и слични критериуми. Поврзувањето на телефонски потрошувачи ќе се изведе 
во склад со развојните програми на Македонски телеком АД Скопје. 

Уличното осветлување се предвидува со светилки поставени на метални столбови 

5.4. Економско образложение 

Најбитните глобални определби за идниот развој и поставките кои произлегуваат 
од концептот на организација и уредување на просторот се намалување на стапката на 
миграционите движења како и зголемување на животниот стандард, зголемување на 
обемот на работоспособното население и активитет. 

Поаѓајќи од постојните градби, од основните карактеристики и состојби во развој на 
станбениот фонд, тенденциите, расположивите ресурси и фактори на развој како и од 
насоките и претпоставките за идниот развој, се цени дека во наредниот период ќе се 
динамизира стапката и ќе се создадат услови за стабилен и континуиран растеж и развој 
на домувањето и станбениот фонд. 

Со порастот на општиот и личниот стандард на населението, зголемената куповна 
сила, измените во начинот на живеење и други услови, паралелно треба да се развиваат 
и комерцијалните и деловни дејности како и јавниот сектор. Основните принципи на овие 
дејности се доближување на продажниот простор до населението, концентрација и 
специјализација на објектите, проширување на асортиманот на стоките и услугите и 
современата технологија во организација на продажбата. 
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6. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОСТОРОТ И СЕГАШНА 
СОСТОЈБА СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

Анализата на карактеристиките на подрачјето, односно планскиот опфат на кој е 
планирано да се реализира УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КП 
870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе, за плански период 2017 – 2027, 
претставува појдовна точка за идентификација на осетливите елементи на животната 
средина. Локацијата на планскиот опфат е територијата на општина Свети Николе, и 
во описот на животната средина за локацијата ќе се разгледуваат карактеристиките на 
општината и поширокото подрачје. 

6.1. Опис на карактеристките на просторот на предметното 
подрачје 

6.1.1. Географска положба 

Селото Сопот се наоѓа во западниот дел на Овче Поле, во подножјето и на 
североисточните огранци на Градештанска Планина и ридот Ѓуриште. Сместено е на 
западниот дел на Општина Свети Николе, на 6 km оддалеченост од градот Свети 
Николе во северозападне правец. Според местоположбата Сопот е ридско село, 
расположено на надморска височина од 480 m. Атарот зафаќа површина од 12 km2, на 
од кои обработливото земјиште зафаќа 816 ha, а пасиштата 275 ha, со што селото во 
основа има полјоделска функција.  

Општина Свети Николе се наоѓа во централниот источен дел на Република 
Македонија и зафаќа површина од 480 km2, односно 1,9 % од површината на земјата. 
Општина Свети Николе лежи во Овчеполската котлина на просечна надморска 
височина 280 метри. Ова подрачје припаѓа на сливот на Светиниколска Река или 
„Азмак“, кој е дел од пошироката територија на сливот на река Брегалница. Се граничи 
со седум општини и тоа: Штип, Пробиштип, Кратово, Куманово, Петровец, Велес и 
Лозово со добра местоположба и патна поврзаност. 

Според новата територијална поделба и законот за регионален развој, општина 
Свети Николе припаѓа на Вардарскиот регион кој е и централен регион во државата. 
Самиот град се простира покрај регионалниот пат Куманово - Штип од северната до 
источната страна на градот, а останатото поврзување е преку локалниот пат Свети 
Николе-Овче Поле, поврзувајќи се со регионалниот пат Штип- Велес, а потоа преку 
локалниот патен правец Горобинци - Петровец- Скопје. 
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Слика 6. Местоположба на предметниот опфат 
 

6.1.2. Релјеф 

Овчеполската котлина е специфична по своето настанување и морфолошка 
структура, таа  од сите страни ограничена од гребени и накосени ридови, кои ја 
сочинуваат изразената природна граница. Единствено на некои места помеѓу нив 
земјиштето е ниско и границите се неодредени. Прво такво место е на југоисток помеѓу 
селата Криви Дол и Сарчиево. Тука Овчеполската котлина е тесно поврзана со блиската 
околина на Штип. 



Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за планска документација, УПВНМ за изградба 
на викенд населба, на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879 КО Сопот, Општина Свети Николе,  

за период 2017 – 2027  

Д.Г.П.У. „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО“ 40 

 

Таа во целата своја површина не е наполно рамна, затоа нејзината надморска 
височина се движи од 200 до 400 метри. Најголемата надморска висина не изнесува 
повеќе од 900 метри. Највисоки места се: Ѓуриште - 856 м, Градишки рид над с. 
Павлешенци - 789м, Богословец - 756 м, Манговица 741м, Голем Осој - 734м, Било над с. 
Стањевци - 684 м и др. Надморската висина се движи од 238 мнв до 786 мнв. на 
највисокиот врв на опкружувачките ридести возвишенија. Најголемиот дел од 
територијата на општината се простира на висина од 250 до 320 мнв. Со оглед на 
рељефната структура најголем број села и тоа 17 се рамнински, 14 се ридски додека 
нема ниту една планинска населба. 

Ѓаволски Ѕид всушност е природна геоморфолошка појава на карпести изданоци 
т.е. карпести ленти кои се јасно забележливи во релјефот, а се протегаат фрагментарно 
во правец исток-запад-северозапад, во должина од неколку стотици метри. Појавата 
започнува од југозападното подножје на Тиски Врв (747 м), кај месноста Грлиште, потоа 
продолжува околу 260 м кон запад до месноста Плавиште и свртува кон северозапад, 
т.е. го следи западното подножје на Богословец (2 km југоисточно од врвот на 
Богословец). Сепак, карпестите формации најдобро се изразени од двете страни на 
долот (Грлишки дол) кој завршува во Брегалница. 

 

6.1.3. Клима  

Овче Поле со својата конфигурација и географска поставеност е изложено на 
континентални и медитерански климатски влијанија. За климата во Овчеполската 
котлина од големо значење е нејзината отвореност од сите страни, која влијае на 
извесни климатски појави, а најмногу на ветровите. Климата во реонот е со негативни 
компоненти од медитеранската и источно континенталната клима, причина за 
климатските специфичности. Кај распоредот на врнежите владее значителна 
нерамномерност, особено во лето.  

Апсолутен температурен минимум е во текот на декември или почетокот на 
јануари, најчесто меѓу -8 и -15оС. Најниската просечна месечна температура е во јануари 
и февруари (-2 до 2оС), а највисока просечна во јули (25оС).Температурните максимуми 
над 30оС во јуни не се ретка појава. Просечната релативна влажност на воздухот е 
најниска во август (46%), а највисока во декември (62%). 

Климатските услови што го карактеризираат Овчеполието се следните: 

-должина на сончев сјај: (сончеви денови 2391 час); 

-просечни мразни денови: 77 (најизразено во јануари и февруари); 

-падавини: просечна годишна количина на врнежи 468mm/m2 и се движи од 333 
mm/m2 до 587 mm/m2; 

- влажност: средногодишна релативна влажност од 67% (максимум во јануари 80% 
и декември 84 %, а минимум во август 52 % и јули 54%); 



Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за планска документација, УПВНМ за изградба 
на викенд населба, на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879 КО Сопот, Општина Свети Николе,  

за период 2017 – 2027  

Д.Г.П.У. „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО“ 41 

 

- постојани ветрови: северен со просечна честост од 188% и постојана брзина од 
4,6 m/s, дува скоро преку целата година и северо-западен ветер со честост од 127% и 
просечна брзина од 3,9 m/s. 

 

6.1.4. Сеизмички карактеристики 

Истражуваниот терен од аспект на сеизмотектонските карактеристики спаѓа во 
склоп на Скопската сеизмичка зона, па така интензивните тектонски движења во 
Вардарска зона, поврзани се со крупни раседи што се манифестира со многу остри 
премини со стрмни страни и според микросеизмичката скала, истражуваниот терен 
припаѓа на 7 и 8 степен по MCS на зголемена сеизмичка активност. Истражуваниот терен 
ги представува периферните делови на ова сеизмичка активна зона, во која во минатото 
се регистрирани земјотреси со максимална амплитуда од 4.5° по MCS и тоа во делот 
помѓу с. Бориловци и с. Мустафино (1998 год.) При проектирањето и изградбата треба да 
се обрне внимание на овие податоци. 

Од тектонски аспект, теренот припаѓа на Вардарската зона зафатена со интензивни 
тектонски движења кои биле активни од стар Палеозоик па наваму и е последица на дел-
ови од сеизмичките активности на Скопската сеизмичка зона. Вардарската зона се изд-
војува како одделна геотектонска единица помеѓу Српско - Македонскиот масив и 
Пелагонискиот хорст антиклинориум и всушност Вардарската зона представува еден 
голем длабински расед, вдолж која се одвивале различни тектонски и магматски 
движења. 

Во рамките на оваа тектонска единица на истражуваниот терен се издвојуваат 
неколку тектонски структури: Хорст Богословец, Штипски блок, Овчеполски блок.  

Горноеоценските седименти, трансгресивно и доскордантно се наталожени преку 
формираните горнокредни структури со изразито лушпеста градба. Со подоцнежните 
тектонски движења, горноеоценските седименти се благо бранувани во централните 
делови со посебни падови во близина на поголемите раседи. Застапени се благи 
структурни форми на антиклинали и синклинали со правец на протегање  СЗ - ЈИ, со оски 
на тонење кон северозапад. 
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Слика 7 Геотектонска реонизација на Р. Македонија 

 

6.1.5. Население 

Според пописот на население, домаќинства и станови во РМ од 2002 година, 
вкупната популација во Општина Свети Николе изнесува 18497, што претставува 
околу 2,36% од вкупното население во Р. Македонија. Во контекст на половата 
структура, 52% се машка и 48% се женска популација. Во градот живеат 13746 жители 
и во селските средини 4751 жител.  

Населението во општина Свети Николе е населено во 34 населени места. 
Густината на населението во општината изнесува 38 жители/km2.  
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Табела 2. Податоци за бројот на население од Пописот во 1994 и 2002 година 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

6.1.6. Економски карактеристики 

Во општина Свети Николе најразвиени стопански дејности се: прехрамбената 
индустрија, текстилната индустрија, трговска дејност, услужната дејност, земјоделството 
и сточарството. 

Табела 3. Правни лица според број на дејности 

Активни деловни субјекти3 во Свети Николе Година (2015) 

Вкупно 853 

Земјоделство, шумарство и рибарство 387 

Рударство и вадење на камен / 

                                                
3 Активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев.2, по општини, по 

години, состојба 31 декември 
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Преработувачка индустрија 64 

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација / 

Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со 
отпад; санација на околината 

3 

Градежништво 25 

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

191 

Транспорт и складирање 37 

Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 23 

Информации и комуникации 5 

Финансиски дејности и дејности на осигурување / 

Дејности во врска со недвижен имот 1 

Стручни, научни и технички дејности 46 

Административни и помошни услужни дејности 4 

Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување 3 

Образование 13 

Дејности на здравствена и социјална заштита 22 

Уметност, забава и рекреација 7 

Други услужни дејности 22 

Дејности на домаќинствата како работодавачи / 

Дејности на екстратериторијални организации и тела / 

 

Во општината постојат мал број на извозно ориентирани претпријатија бидејки 
претежно се работи за индиректен извоз т.е. лон систем на производство. Категоријата 
на извозно ориентирани претпријатија ја претставуваат истовремено најуспешните 
фирми во општината: 

1. Прехрамбена индустрија:  

- Лион ДОО -производство на кондиторски производи и 

- Југотутун АД- преработка и конзервирање на овошје и зеленчук 

- ФК Месна индустрија  

- Домати АД  

- Полјоделство Ерџелија ДООЕЛ 

- Градинар извоз-увоз АД  

2. Градежна индустрија 

- Бим АД - производство на битуменски и изолациони производи за градежништво  

- С.М Компани ДОО експорт -импорт  
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3. Текстилна индустрија 

- Мода АД и 

- Ведратекс Велкова ДООЕЛ 

- Камотекс ДОО Увоз Извоз 

- Став-ком ДООЕЛ увоз- извоз  

 

6.1.7. Користење на земјиштето  

Овчеполието е познат земјоделско-сточарски регион. Луѓето од овој крај 
отсекогаш се занимавале со земјоделство, бидејќи регионот изобилува со почва од 
повеќе класи, со посебна внатрешна вредност-бонитет, голем број на сончеви денови 
и систем за наводнување кој покрива 8000 ha обработлива површина, што претставува 
оптимален услов за одгледување на житни, индустриски и градинарски култури. 
Вкупно расположива обработлива површина на земјиштето е 10.461 ha, од кое за 
земјоделски цели се користи 9.612,5 ha.  

Економското значење на земјоделството може да се види од неговото 38,8 % 
учество во структурата на општествениот производ во општината, што претставува 
стратешки фактор за развој на целокупниот стопански живот. 

Полјоделството како главна и основна гранка на земјоделието е најзастапено од 
сите други гранки, па со оглед на земјишната структура и климатките погодности 
Овчеполскиот регион претставуа идеален терен за одгледување на голем број 
полјоделски култури, кои по квалитет и квантитет се меѓу најдобрите во светот. 
Предмет на обработка се обработливите површини од 27.318 ha. 

Вкупна површина под шума е 728,97 ha, површина под чисти насади од 
листопадни е 703,75 ha, а под чисти насади од иглолисни шуми е 3,75 ha и површина 
под мешани насади е 21,47 ha. 

Свети Николе располага со природно поволни услови за развој на сточарството. 
Поаѓајќи од фактот дека има 14.672,40 ha природни пасишта и 27.318,60 ha 
обработлива површина постои можност за интензивно сточарење што се однесува до 
податоци за грла на стока во општина Свети Николе. И покрај проблемите со кои се 
соочува сточарството генерално,со цел за развој на интезивно сточарство, ЛС на 
општина Свети Николе има проектирано место за градби на мини-фарми со целокупна 
инфраструктура, кое сеуште е проект со интенција за брза реализација. 

Добро е да се спомне дека дел од земјиштето во општината се користи и за 
ловен туризам како посебна гранка која привлекува домашни и странски туристи а 
овозможува лов на дивеч на 8 ловишта со вкупна површина од 65.420 ha. Од дивечот 
е присутен дивиот зајак, полска еребица, волк и грабливи птици од видот орел. 
Посебно се атрактивнитуристичките локалитети Богословец и посебно Ѓуриште како 
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највисока точка на општината со 856 м.н.в каде постои и културно наследство-
манастир од 15 век и археолошки локалитет Градиште од римско доба. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика 8 Биланс на намена на површините: Користење на земјиштето 
 
 

6.2. Опис на сегашната состојба со животната средина во 
планскиот опфат 

6.2.1. Квалитет на воздухот на локацијата 

Генерално, загадувањето на воздухот е од сезонски карактер, што е поврзано како 
со метеоролошките услови (антициклонални состојби во денови со магла и температурни 
инверзии), но емисиите во воздухот може да се појават како резултат на сообраќајот, 
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ложишта во домаќинствата, индустриски погони, откопување на јаглен, подигање на 
прашина на депониите и др. 

Во отсуство на индустриски инсталации и интензивен сообраќај (како што е 
случајот со општина Свети Николе), најголем придонес за загадување на воздухот во 
потесното подрачје на локацијата имаат домашните ложишта. 

Домашните ложишта спаѓаат во групата на колективни стационарни извори на 
загадување на воздухот, од кои емисијата на загадувачки материи е резултат на 
употребата на одреден вид на гориво (дрва, нафта, итн.). Притоа, како продукти на 
согорувањето, во воздухот се емитуваат CO2, NOX, CO и цврсти честички. Загадувањето 
на воздухот од овој вид извори има сезонски карактер и е актуелен во текот на грејната 
сезона. 

Со оглед на тоа дека за предметната локација не постојат податоци од мерења 
за одредени загадувачки материи во воздухот, како референтни се земени оние од 
најблиското мерно место во градот Велес кој се смета за еден од позагадените 
градови во државата, со напомена дека квалитетот на амбиентниот воздух на 
локацијата е далеку подобар од оној на мерното место, пред се заради карактерот на 
локацијата и оддалеченоста од главните загадувачи на воздухот. 

Мониторинг станицата во мерното место Велес 2, го следи загадувањето од 
сообраќајот и од затоплувањето на административните установи и домовите, како и 
емисиите од индустриските објекти. Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, 
SO2 и PM10. 

Според последниот извештај на МЖСПП за квалитет на воздух во тековниот 
месец граничната 24h вредност на сулфур двооксид (SO2) за заштита на човековото 
здравје, која изнесува 125 µg/m3, не е евиденирано надминување на оваа вредност, 
ниту во текот на месецот, ниту во овој период од 2016 година. 

Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје за суспендирани 
честички со големина до 10 микрометри (PM10), изнесува 50 µg/m3, која во текот на 
месецот не била надмината ниту еднаш, а во текот на 2016 година била надмината 54 
пати. 

За граничната 8h вредност на јаглерод моноксид (СO) за заштита на човековото 
здравје, која изнесува 10 µg/m3, не е евиденирано надминување на оваа вредност, 
ниту во текот на месецот, ниту во овој период од 2016 година. 

Во извештајот за квалитет на воздух е даден табеларен и графички приказ на 
максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (О3), 
каде наведената целната вредност за заштита на човековото здравје која изнесува 120 
µg/m3 која што не била надмината нити во месецот, нити текот на 2016 година. 

Граничната 1h вредност за заштита на човековото здравје за азот двооксид (NO2) 
изнесува 200 µg/m3, која нити во тековниот месец нити во текот на 2016 година не била 
надмината воопшто. 
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6.2.2. Хидрографија и квалитет на површински води 

Најголем воден тек во општината Свети Николе претставува Светиниколска река, 
која се состои од три крака: од Мавровица, Црн камен и Периш. Овие три рекички се 
соединуваат на средишниот дел на котлината кај Свети Николе, и од таму течат во 
меридијански правец како Светиниколска река. Светиниколска река по течението на 
Овчеполската котлина, прима неколку притоки и тоа: од левата страна Буриловска 
река со Немашница, а од десната страна Горобинска река (Поток), Кнежевска река и 
Ѓузумелска река. 

Светиниколска река со притоките особено во горните теченија имаат карактер на 
буици. Овчеполските рекички во летните месеци јули и август, поради големото 
испарување и намалувањето на атмосферскиот талог, наполно пресушуваат. Во 
котлината нема природно езеро. На реката Мавровица во местото Алин дол изградена 
е акумулација со површина од 7 km2 со зафатнина од 2,7 милиони m3. Акумулацијата 
се користи за водоснабдување на Свети Николе. 

Истражувања на минерални и термоминерални води во Овчеполието досега не 
се извршени. Постојат индиции дека минерални води има во атарот на с. Богословец 
во близина на р. Брегалница, потоа во атарот на с. Строиманци во месноста Киселица 
како и во атарот на с. Мечкуевци во месноста Смрдливец. Се претпоставува дека 
термоминерални води има и во атарот на с. Ѓузумелци во месноста Топли дол и во 
атарот на с. Горно Ѓуѓанци во месноста Благи дол. 

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

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

Главни видови на загадување на водотеците на подрачјето на локацијата 
потекнуваат од комуналните отпадни води од населените места и загадувањата од 
земјоделско-сточарските активности, кои не се со интензивен карактер. Квалитетот на 
површинските води на ова подрачје не е нарушен од емисии од индустриски 
активности. 

Во отсуство на податоци за квалитетот на водите во водотеците кои течат на 
територијата на локацијата на фармата на ветер, во продолжение е даден осврт на 
состојбите со квалитетот на водите на реката Брегалница, како основен хидрографски 
ентитет во регионот. 

Квалитативните карактеристики на водата на река Брегалница се следат на две 
мерни места: 

 Крупиште (Долен Балван) - Проценетиот квалитет е со вредности за III класа. 



Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за планска документација, УПВНМ за изградба 
на викенд населба, на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879 КО Сопот, Општина Свети Николе,  

за период 2017 – 2027  

Д.Г.П.У. „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО“ 49 

 

 Убого - Проценетиот квалитет е со вредности за III – IV класа 

 

6.2.3. Педолошки карактеристики и квалитет на почва  

Во зависност од геолошкиот состав, наклонот на теренот, експозицијата, 
вегетациската покривка и начинот на користење на земјиштето, во предметното подрачје 
евидентирани се следните почви: 

Регосол  

Регосолот е мошне слабо равиена почва со слабо развиен (иницијален) хоризонт. 
Образован е од рстресит супстрат – реголит (М10), т.е. од неконсолидиран материјал. Тоа 
се длабоки почви со литичен контакт (С7) и без литични својства (С12). Во овој тип не 
спаѓаат следните растресити супстрати: алувијални и колувијални наноси со флувични 
материјали (М15), еолски песоци и грубо текстурирани скелетни материјали. Се образува 
со ерозија и со иницијални педогенетски процеси во останатиот метријал од ерозија. 

Можно е присутво на дистрични (С8) и еутрични својства (С10) и на калкарични (М4) 
и гипсични материјали (М2), а матичните стрни се мошне разнообразни.  

Поттипови: Дистричен, Еутричен, Калкаричен и Гипсичен.  
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Слика 9 Мапа со почви во близина на планската документација 

Рендзина 

Рендзината е почва со тип на профил А-АС-С. Има моличен хоризонт поплиток од 
40 cm (Х11, С7), кој постепено преку преоден хоризонт АС минува во растресит супстрат 
богат со карбонати, но без флувични својства, што значи дека не се образува врз 
алувијални и колувијални наноси. Супстратот најчесто претставува разни видови 
терциерни седименти, а поретко и некои други (М10). Содиумот содржи карбонатни 
почвени материјали (М4), но можно е нивно промивање од хоризонтот А. Можно е 
присуство на секундарни карбонати (С18) без или со калцичен (Х9) или мошне ретко, со 
хиперкалцичен хоризонт (Х9), или на камбични својства (С11). Моличниот хоризонт има 
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разна дебелина. Поделбата во пониски таксономски едниници е извршена врз основа на 
сите тие диференцирачки карактеристики.  

Поттипови: Калкарична (карбонатна), Ортикалцична, Хиперкалцична, 
Хипокалцична, Промиена и Камбична.  

Смолница 

Смолницата е почва со тип на профилот А-АС-С или А-АС-С-Р. Се обликува со 
присуство на вертичен хоризонт (Х4) до длабочина од 100 cm. Нејзините поглавни 
карактеристики се: содржина на глина  над 30% со многу смекнати (монтморилонит и др), 
капацитет на атсорпција поголем од 40 cmol (+) kg-1 почва, присуство на пукнатини кои 
периодично се затвараат, потоа на клиновидни или паралелопипедни макроагрегати со 
полирани и избраздени површини, а поретко на гилгај-микро релјеф. Се образува од 
глинести седименти богати со смектитин или од базични и ултрабазични компактни 
стерни, или од нивен реголит, или од пирокластични седименти (М10), сите богати со 
глина и смектити примарно вклучени или добиени со хемиско распаѓање. Можни се 
следните секундарни диференцирачки карактеристики: лептични својства (С12), т.е. 
појава на литичен контакт од компактни стени до 100 cm, карбонатни почвени материјали 
(М4) на различна длабочина, еутрични својства (С10) во безкарбонатни смолници, 
концентрации на секундарни карбонати (С18) со или без калцичен хоризонт (Х9). Врз 
основа на сите тие диференцирачки карактеристики смолницата е поделена повеќе 
пониски таксономски единици. 

Поттипови: Калкарична (карбонатна), Ортикластична, Хипокалцична, Промиена, 
Некарбонатна, Лептична.  

Циметна шумска почва  

Доминантната диференцирачка карактеристика на овој почвен тип е присуството на 
огличен камбичен хоризонт (Х10), кој се комбинира во солумот со охричен (Х13) или 
моличен хоризонт (Х11). Солумот е без карбонатни почвени материјали (М4) и со 
еутрични својства (С10). Се образува најчесто од различни седиментни стени (главно 
безкарбонатни, а може и од карбонатни), како и од различни компактни стени (М10) или 
нивен реголит, но не од чисти варовници и доломити. Отсуствува добро развиен 
елувијален хоризонт (Х7).  

Можно е присуство и на следните секундарни диференцирачки карактеристики: 
карбонатни почвени материјали (М4) или концентрации од секундарни карбонати (С18) 
без или со калцичен хоризонт (Х9) на различна длабочина, започнувајќи од преодниот 
хоризонт (В)С (особено врз карбонатни едименти), лептични (С12) или аргилични (С2) или 
вертични својства (С5).  

Во разните поттипови профилот се одликува со следниот редослед на хоризонтите: 
А-(В)-С или А-(В)-R, или А-(B)-C-R, или A-Bt(B)-C или A-(B)-vt-C. Честа е појавата на 
преоден хоризонт (В)С.  

Поттипови: Хаплична(типочна), Лептична, Промиена, Хипокалцична, 
Ортикластична, Лувична, Вертична.  
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6.2.4. Биодиверзитет 

Прегледот на биолошката разновидност на предметното подрачје е направен врз 
основа на литературни податоци од претходни истражувања, но и од податоци 
набавени врз база на сопствени истражувања.  

Дабови шуми 

Флора и вегетација 

Се карактеризираат со шумската заедница на даб благун (Querco-Carpinetum 
orientalis macedonicum). Оваа термофилна и ксерофилна заединца се развива под 
регионално влијание на климата и врз скелетни почви (силикатни и варовнички). Катот 
на дрвјата е претставен со помали или поголеми групи на дрвенести видови кои ретко 
надминуваат висина од 6 m. Поради реткиот склоп, катот на грмушки е застапен со 
термо-ксерофилни грушки. 

Габи 

Во овој тип на живеалиште се регистрирани повеќе видови габи (вогл. 
макромицети). Најголем дел од видовите се териколни од кои поголемиот број се 
микоризни, а останатите се сапроби. Повеќето микоризни видови припаѓаат на 
родовите: Amanita, Boletus, Cortinarius, Lactarius и Russula.  

Фауна 

Пеперутки (Lepidoptera) 

Позначајни видови за дабовите шуми се: Carcharodus flociferus, Thymelicus 
sylvestris, Timelicus lineola, Papilio machaon, Pieris rapae Pontia daplidicae, Gonepteryx 
rhamni Lycaena phleas, Polyomatus icarus, Argynnis pandora, Vanessa atalanta, Lasiomata 
megera, Pararge aegeria Coenonympha pamphilus.  

Херпетофауна 

Карактеристични видови се: Testudo hermani, Lacerta trilineata, Ablepharus kitaibeli. 
Покрај овие карактеристични видови можат да се сретнат и следниве видови на 
водоземци и влечуги: Bufo viridis, Telescopus falax, Lacerta taurica, Natrix tessellata, 
Lacerta viridis, Elaphe longissima, Testudo hermani, Natrix natrix, Testudo graeca, Elaphe 
situla, Coluber caspius, Eryx jaculus, Coluber najadum, Elaphe quatorlineata. 

Птици 

Карактеристични видови се: Parus lugubris, Dendrocopos syriacus; Muscicapa 
semitorquata, Streptopelia decaocto и Accipiter brevipes.  

Цицачи 

Карактеристични видови за дабовите шуми се: Dryomis nitedula, Apodemis 
flavicolis (жолтогрлен шумски глушец), Glis glis, Erinaceus concolor. Покрај нив можат да 
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се сретнат и следниве видови: Meles meles (јазовец), Martes foina (куна белка), Canis 
lupus, Felis silvestris. 

 

Брдски пасишта 

Овие станишта се наоѓаат на сувите делови на котлините или на падините на 
ридовите кои се зафатени со силни и зачестени ветрови. Во усеците помеѓу ридовите 
се наоѓаат резидуални дабови шуми.  

 

6.2.5. Природно наследство 

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за 
потребите на Просторниот план на Република Македонија на просторот кој е предмет 
на разработка на Урбанистички план за вон населено место Сопот за викенд населба 
на м.в. “Трн Дол”, КО Сопот, Општина Свети Николе, нема регистрирано ниту 
евидентирано природно наследство. 

 

6.2.6. Археолошки локалитети и културно наследство 

Согласно Законот за заштита на клутурното наследство (Сл.весник на РМ. бр.20/04, 
бр.115/07, бр.18/11, бр.148/11, бр.23/13, бр.137/13, бр.38/14 и бр.44/14), видови на 
недвижно културно наследство се споменици, споменички целини и културни предели. 

На просторот кој е предмет на анализа на УПВНМ за изградба на викенд населба 
на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе, за плански 
период 2017 – 2027, не се регистрирани недвижни археолошки и културни добра. 

 

6.2.7. Управување со отпад 

ЈКП Комуналец односно одделението Комунална хигиена е задолжено за 
подигање, транспортирање и депонирање на цврст комунален отпад, депонирање на 
разен неопасен технолошки отпад, депонирање на градежен шут, како и уништување 
на запленета прехранбена роба и роба со изминат рок на траење. Изнесувањето на 
комуналниот отпад од централното градско подрачје и главните сообраќајници се 
врши секојдневно, а на останатите улици комуналниот отпад се подига два пати во 
неделата. Во просек се изнесува и депонира околу 15 тони комунален отпад дневно. 

Депонирањето на отпадот во општината ЈКП го врши на привремена општинската 
депонија која се наоѓа на околу 7km од градот, во с. Немањица.  

Меѓу идентификуваните 54 нестандардни депонии во Р. Македонија е и депонијата 
во Свети Николе, лоцирана во с. Немањица, која почнала со работа во 1977 година на 
површина од 12.000 m2 со вкупен волумен на отстранет отпад од 60.000м3. На депонијата 
покрај комунален се депонира и индустриски отпад, претежно од органско потекло, 
помалку текстил и битумен. 
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Поради ниската еколошка свест, неинформираност на граѓаните како и непостоење 
инспекциски служби околу градот и околните места постојат голем број "диви" депонии 
каде сметот се фрла неконтролирано по околината. Како депонии се користат 
полузаштитени појаси, нивите, суводолици, реки, излетнички места. 

ТДПТУ МАРПЕТ ДОО Свети Николе, регистрирано со дејност трговија со отпад и 
остатоци од отпад се занимава со преработка на остатоци од црна и обоена металургија 
и ДСППО ОТПАД ДОО Свети Николе, регистрирано со дејност за собирање на безопасен 
отпад, односно откуп на метал, пластика и хартија, како и нивно рециклирање. 

Комуналниот отпад од градот се депонира на привремена депонија која се наоѓа на 
околу 7 km од градот, во непосредна близина на акумулацијата за снабдување на 
градското население со вода за пиење без обезбедени санитарно технички мерки за 
заштита. Стручни анализи за влијанието на депонијата врз подземните води или 
акумулацијата нема, но секако постојат индиции дека постои загадување имаќи предвид 
дека ова е ветровито подрачје и фактот дека депонијата се наоѓа во сливот на река 
Мавровица. 

 

6.2.8. Бучава 

Бучава во животната средина е бучава предизвикана од несакан или штетен 
надворешен звук создаден од човековите активности којшто 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. Непријатноста 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 луѓето4. 

Нивото на бучава на предметното подрачје и воопшто во општина Свети Николе, 
досега не е анализирано и истражувано. Може да се каже дека изворите на создавање 
на бучава не се од таков вид да овој проблем во животната средина претставува 
значителна закана за здравјето на луѓето.  

Како можни извори на бучава во животната средина на предметното подрачје се: 

- Градежни активности 
- Улична инфраструктура 
- Затворен или отворен паркинг 
- Градби за домување и престој на луѓе 
- Градби за спортски или други јавни приредби 
- - Забавни паркови, спортски стрелишта, крајбрежни рекреативни локации и 

слични постројки за забава 
- - Отворено или прекриено градилиште 

                                                
4 Закон за заштита од бучава во животна средина (“Сл. Весник на РМ“ бр. 79/07) 
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Граничните вредности за нивото на бучавата во урбанизирани локации изнесуваат: 

Табела 4. Гранични вредности за нивото на бучавата надвор од урбанизирани локации 

Видови на простории LАmax ден L max ноќ 

Станбени зони (надвор) / 60 

Извор: Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина (“Сл. Весник на РМ“ 
бр. 147/08) 

 

Граничните вредности за нивото на бучавата надвор од урбанизирани локации 
изнесуваат: 

Табела 5.  Гранични вредности за нивото на бучавата надвор од урбанизирани локации 

Видови реони Ниво на бучава изразено во dBA 
Lд Lв Lн 

Реони изложени на интензивен 
патен сообраќај 

60 55 50 

Реони изложени на интензивен 
железнички сообраќај 

65 60 55 

Реони изложени на авионски 
сообраќај 

65 65 55 

Реони со интензивна 
индустриска активност 

70 70 70 

Тивки реони надвор од 
агломерациите 

40 35 35 

Извор: Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина (“Сл. 
Весник на РМ“ бр. 147/08) 
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6.3. Сегашни проблеми со животната средина во и околу 
планскиот опфат 

Табела 6. Генерални проблеми со елементите на животната средина во УПВНМ за изградба ан 
викенд населба 

Елементи на 
Стратегиска оцена на 
животната средина  

Проблем  Релевантно за 
предметниот 

опфат 
Воздух  
 

Загадување на воздухот од стационарни ложишта 
(домашни ложишта во зимскиот период) 

Х 

Непостоење на мониторинг станици за следење на 
квалитетот на воздухот во Општината (користени се 
податоци од автоматската мониторниг станица во Велес) 

√ 

Климатски фактори (Не)користење на обновливи извори на енергија Х 
Користење на огревно дрво како извор за затоплување √ 
Ниска јавна свест за енергетска ефикасност √ 

Води Загадување од отпадни води (комунални и индустриски) √ 
Загадување од отпадни води од нестандардните депонии √ 
Недостаток на вода за пиење во летниот период X 
Непостоење на комплетна атмосферска канализација  X 
Неодветна или недоволна инфраструктура за 
водоснабдување и одведување на отпадни води  

√ 

Почва  
 

Загадување на почвата од неконтролирана употреба на 
хемиски заштитни средства  

X 

Загадување на водата која се користи за наводнување со 
отпадни води  

X 

Ерозија на почвата  X 
Биодиверзитет 
(флора и фауна) 

Непочитување на забраните за лов на загрозени видови  √ 
Неконтролирано сечење на шумите  X 

Пејзаж Постоењето на диви депонии кои го нарушуваат 
визуелниот изглед 

√ 

Отпад  
 

Постоечката депонија не ги исполнува стандардите 
согласно законските барања 

√ 

Постоење на диви депонии покрај реките и патиштата √ 
Не селектирање на отпадот (комунален и индустриски)  X 
Немање евиденција за создаден отпад, особено за 
посебните текови на отпад 

√ 

Ниска јавна свест во однос на постапувањето со разни 
видови на отпад 

√ 

Население  Низок животен стандард и миграција на населението  √ 
Намалување на работно способно население поради 
затворање на индустриски капацитети  

X 
 

Човеково здравје  Не постоење на континуирано следење на влијанието на 
загадувањето на животната средина врз здравјето на 
луѓето  

X 

Материјални добра Постоење на бесправни градби √ 
Зафаќање на обработливо земјиште со индустриски 
капацитети 

√ 
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6.4. Цели за заштита на животна средина 

Генералната цел на Урбанистичката планска документација е да обезбеди 
реално, економски издржано и еколошки квалитетно и решение согласно карактерот и 
намената на просторот, преку реализација на следните цели: 

- рационално користење на земјиштето 

- максимално вклопување на инфраструктурата и градбите во околината 

- оформување препознатлива амбиентална целина 

- почитување и заштита на правото на човекот на работа 

- почитување и надградување на пејзажните вредности 

- оформување културен пејзаж 

- почитување и валоризација на културното и градителско наследство 

- подигање на хуманоста на/во просторот и непречено движење на 
хендикепираните лица 

- вградување мерки за заштита на животната средина и природното 
наследство 

- вградување мерки за заштита и спасување 

- почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во 
планирањето 

Има крајна цел да ги даде општите и посебните услови за градење и насоките за 
изработка на Архитектонско-Урбанистички проект за специфична наменска употреба 
на земјиштето за секоја градежна парцела и посебно да ги утврди параметрите за 
изработка на основните проекти за градбите и на инфраструктурата. 
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7. ИЗВОДИ ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 

На седницата одржана на 11.06.2004 година, Собранието на Република 
Македонија, го донесе Просторниот план на Р.Македонија како највисок, стратешки, 
долгорочен, интегрален и развоен документ, заради утврдување на рамномерен и 
одржлив просторен развој на државата, определување на намената, како и 
уредувањето и користењето на просторот. 

Со Просторниот план се утврдуваат условите за хумано живеење и работа на 
граѓаните, рационалното управување со просторот и се обезбедуваат услови за 
спроведување на мерки и активности за заштита и унапредување на животната 
средина и природата, заштита од воени дејствија, природни и технолошки катастрофи. 
Имајќи ја предвид важноста на Просторниот план, со донесувањето на Планот се 
донесе и Закон за спроведување на Просторниот план на Република Македонија 
("Сл.Весник  на РМ бр.39/04). Со Законот се уредуваат условите начините и 
динамиката на спроведувањето на Просторниот план, како и правата и одговорностите 
на субјектите во спроведувањето на Планот. 

Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија, се 
заснова врз следните основни начела: 

 јавен интерес на Просторниот план на Република Македонија; 

 единствен систем во планирањето на просторот; 

 јавност во спроведувањето на Просторниот план; 

 стратешкиот карактер на просторниот развој на државата; 

 следење на состојбите во просторот; 

 усогласување на стратешките документи на државата и сите зафати и 
интервенции во просторот; 

 координација на Просторниот план на Република Македонија, со другите 
просторни и урбанистички планови и другата документација за планирање и 
уредување на просторот, како и со субјектите за вршење на стручни работи 
во спроведувањето на Планот. 

Со изработката на Условите за планирање на просторот, кои произлегуваат од 
просторниот План на Р. Македонија, дадени се основните услови и препораки за   
изработка на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 
и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе, за плански период 2017 – 2027.   

Реализацијата на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КО 
Сопот,би требало да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно 
окпружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и 
уреденост на просторот и се разбира на економски ефекти манифестирани преку 
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привлекување на нова работна сила и вработување, доколку е базирана врз принципите 
на одржлив развој и се одликува со максимално почитување  и вградување на 
нормативите и страндарди за заштита на  животната средина. 

Ваквите и слични иницијативи  на соодветен начин се вградени во основните цели 
на урбанизацијата и развој и уредување на селските населби, дефинирани во 
Просторниот план на Република Македонија. 

Спроведувањето на планот подразбира задолжително усогласување на 
соодветните стратегии, основи како и другите развојни програми и сите видови на 
планови, со Просторниот план. 

Според Член 4 од овој Закон, Просторниот план, се спроведува со изготвување и 
донесување на просторни планови на региони, просторни планови на подрачја од 
посебен интерес, како и со урбанистички планови за населените места и друга 
документација за планирање и уредување на просторот, предвидена со закон. За 
изготвување и донесување на плановите од став 2 на овој член, Министерството 
надлежно за работите на просторното планирање, издава Решение за Услови за 
планирање на просторот. 

Кон изработка на Урбанистичкиот план вон населено место Сопот за викенд населба 
на м.в. „Трн дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе (плански 
период 2017-2027), се пристапи по добивање на извод од повисоко ниво:  

 Просторен план на Република Македонија. 

Според заклучокот од анализата на постојната состојба и потребите и барањата од 
инвеститорот  на просторот, можностите за просторен развој треба да се движат во насока 
на: 

 рационално искористување на градежното земјиште и повисок стандард; 

 дефинирање на површини за градење, процент на изграденост и коефициент на 
искористеност во рамките на планскиот концепт; 

 оптимално димензионирање на комуналната инфраструктура. 

Урбанистичкиот план вон населено место, со доследна примена на актуелната 
законска и подзаконска регулатива, треба да предложи развој што ќе овозможи подобар 
степен на искористеност на градежното земјиште и можност за планирање на поширокиот 
простор. 

Табела 7 Нумерички дел  

Површина на плански опфат 2,48 ha Неизградено земјиште 

Постојна состојба 2,48 ha                 100% 

 

 Вкупната површина на планскиот опфат за Урбанистички план вон населено 
место Сопот за викенд населба на м.в. „Трн дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, 
Општина Свети Николе 24 809,00 m², односно 2,48ha. 
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7.1. Главни цели на планскиот документ 

Урбанистичкиот план вон населено место за изградба на викенд населба на м.в. 
“Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе, за плански период 
2017 – 2027, со концептот на просторната организација на населеното место во 
определените граници на планскиот опфат, ги дефинира структурата и просторниот 
распоред на површините наменети за основните функции и инфраструктурни системи. 

Изработката на УПВНМ треба да придонесе кон: 

- Обезбедување услови за позитивни ефекти во процесот на урбанизацијата со 
оформување амбиентални целини и почитување и заштита на правото на човекот на 
приватност; 

- Воспоставување ефикасна контрола на користењето и уредувањето на 
градежното земјиште; 

- Утврдување на норми и стандарди за градба и комунално опремување на 
просторот; 

- Резервирање простори за изградба и користење на објекти или подрачја од јавен 
интерес и нивно вклопување со теренот; 

- Реализација на условите за планирање економски развој не само на локално туку 
и на регионално ниво. 
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8. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ 
ДОКУМЕНТ 

 

Идниот развој на планскиот опфат директно ќе влијае на социо-економската 
положба на населението, развој на општината и подобрување на квалитетот на живење 
во однос на економските параметри. Реализацијата на УПВНМ за изградба на викенд 
населба на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе, за 
плански период 2017 – 2027 година треба да се реализира под надзор и контрола на 
секој од планираните објекти со неминовно почитување на стандардите за животната 
средина. 

При спроведување на планскиот документ треба да се земе во предвид сегашната 
состојба со најосетливите елементи на животната средина на планскиот опфат, односно 
еколошките проблеми и истиот да се насочи кон остварување на погодни услови за 
одржлив социо-економски и културен развој, развиена урбана и рурална инфраструктура 
и чиста издрава животна средина. 

Доколку реализацијата на УПВНМ остане на „do nothing“  или (“business as usual 

scenario”) сценарио, односно УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, 
КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе, за плански период 2017 – 
2027 година, не се спроведе, состојбата со животната средина и здравјето на луѓето ќе 
биде иста, непроменета со тенденција на континуирано влошување: 

 Зголемување на невработеноста во Општина Свети Николе поради недостаток 
на нови работни места; 

 Иселување на младите невработени во другите градови во Македонија или во 
странство; 

 Земјиштето кое е опфатено со планскиот опфат ќе претставува земјиште со 
помала економска вредност; 

 Појава на бесправни градби со несоодветни дејности на пропишаните од страна 
на повисоките плански документи и потврдени од планот, а што директно ќе 
влијае врз загадување на медиумите на животна средина; 

 Неможност да се одговори на барањата на сопствениците на парцелите за 
максимално користење на земјиштето согласно новите законски прописи; 

 Пределските карактеристики и биолошката разновидност ќе останат на 
сегашното постоечко ниво – според експертскиот елаборат на оваа локација не 
се евидентирани карактеристични видови на флора и фауна, нити пак некое 
заштитено подрачје или споменик на природата. 
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9. ВРСКА И УСОГЛАСЕНОСТ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
СО ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПЛАНОВИ, ПРОГРАМИ И 
СТРАТЕГИИ 

9.1. Компатибилност на целите на планскиот документ 

Меѓусебната компатибилност на целите на планскиот документ најчесто се 
идентификува со помош на Матрица на компатибилност како алатка при стратегиска 
оцена на влијание на планскиот документ врз животната средина. 

Може да се констатира големата усогласеност помеѓу целите на УПВНМ за 
изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, 
Општина Свети Николе, за плански период 2017 – 2027 година, преку можноста за 
максимална искористеност на изградената површина согласно законските обврски и 
дооформување на сообраќајните и инфраструктурните мрежи кои ќе овозможат 
унапредување на локалниот одржлив развој. 

Се очекува позитивен кумулативен ефект од реализацијата на целите и тоа врз 
социјалниот живот на населението, поголема вработеност, како и полесна и побрза 
комуникација. 

Треба да се има во предвид дека целите на планскиот докумнет за економски 
развој, во еден дел може да биде во конфликт со животната средина, и тоа би било 
краткорочни негативни влијанија во фазата на изградба (аерозагадување, бучава, 
создавање на отпад) и долгрочно трајна промена на дел од пределските 
карактеристики. Од друга страна пак со самото тоа што станува збор за зона за одмор 
и релаксација, односно викенд населба и зголемување на површините на класите на 
намена за домување, сметаме дека во оперативната фаза по реализација на УПВНМ 
за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КО Сопот, Општина Свети Николе, 
нема да има значајни последици врз животната средина и здравјето на луѓето. 

Активирањето на овој простор ќе овозможи развој на повеќе дејности кои ќе 
продуцираат економски ефекти во: проектирањето, градежништвото, комуналните 
дејности, трговијата, сообраќајот и др. 
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Табела 8. Специфични цели на СОЖС 

СОЖС област Цели на СОЖС Специфични цели на 
СОЖС 

Поврзаност на целите на 
СОЖС со целите на ЛУПД 

Индикатори на 
СОЖС 

Водни ресурси 

 

Обезбедување на 
доволни количини на 
чиста и здрава вода 
за пиење, 
рационално 
искористување на 
водните ресурси 

-достапност до доволно 
количество квалитетна 
вода за пиење, 

-одржливо управување и 
користење на водните 
ресурси, 

-заштита, зачувување и 
подобрување на 
состојбата на водните 
екосистеми и заштита на 
здравјето на луѓето, 

-намалување на штетните 
испуштања и постепено 
елиминирање на 
емисиите на опасни 
материи и супстанции во 
водите. 

- одржливо управување со 
водните ресурси во 
Општината;  

- изградба на 
канализациски систем за 
фекални води 

- изградба и реконструкција 
на атмосферска 
канализација 

- квалитет и 
безбедност на 
водата за пиење  

- концентрација на 
полутанти во 
надземни / подземни 
води  

- изграден систем за 
собирање на 
отпадни води 
(фекални и 
атмосферски), 

 

Биодиверзиет  

 

Зачувување и 
заштита на 
биодиверзитетот  

 

-Зголемување на јавната 
свест за вредностите на 
биолошката разновидност 
и одржливото користење 
на природните расурси, 

-Подобрување на 
состојбата со биолошката 
разновидност, 

- мониторинг и заштита на 
загрозени видови 

- програма за заштита на 
локалната флора и фауна 

 

- Воспоставен  
мониторинг на 
природни 
живеалишта и 
видови, 

- Промени во 
статусот на 
загрозеност на 
видовите 

Почва Заштита и 
подобрување на 
квалитетот на 
почвата 

-Заштита на почвата од 
деградација и губење на 
нејзината плодност; 

-Заштита од загадување 
(хемиски полутанти) 

-Намалување на емисиите 
од индустриските 
капацитети, 

- санирање на диви 
депонии 

-Број на изработени 
и реализирани 
планови за заштита 
од ерозија, 

-Број на санирани  
диви депонии, 

Воздух и 
климатски 
промени 

Намалување на 
емисиите на штетни 
стакленички гасови во 
атмосферата преку 
примена мерки за 
енергетска 
ефикасност и замена 
на фосилните горива 
со обновливи извори 
на енергија 

-Одржување и 
подобрување на 
квалитетот на воздухот, 

-Намалување на емисиите 
на стакленички гасови; 

 

-Подобрување на 
квалитетот на воздухот, 

- Инсталирање на соларни 
панели  

- примена на обновливи 
извори на енергија за 
затоплување на објектот 

- Број на 
реализирани проекти 
за искористување на 
соларната енергија 

 

Отпад Подобрување на 
начинот и практиките 
на управување со 
отпад 

-Развој на систем за 
интегрирано управување 
со отпад  

- Воспоставување систем 
за управување со отпад, 

 

- количина на собран 
и прописно згрижен 
отпад 

Население и 
здравје на 
луѓето 

 

 

Заштита и 
унапредување на 
здравјето на 
населението 

-Подобрување и заштита 
на здравјето на луѓето, 

 

-Изградба на современ 
систем за водоснабдување 
и системи за третман на 
отпадни води, 

-Подобрување на 
квалитетот на воздухот, 

-Трендови на 
загадување во 
медиумите од 
животната средина, 

 

Социо-
економски 
развој 

Унапредување на 
животните услови на 
населението 

-Подобрување на 
квалитетот на живот на 
луѓето. 

-Поттикнување на 
учеството на јавноста во 
донесувањето одлуки за 

-Стапка на 
вработеност и 
животен стандард, 
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животна средина, 
 

Материјални 

Добра 

Заштита и 
унапредување  на 
материјалните добра 
(инфраструктурата) 

-Изградба, заштита и  
санација на системите за 
водоснабдување, третман 
на отпадни води, 

-Изградба на системи за 
собирање и третман на 
отпадни води и системи за 
собирање на атмосферски 
води 

-Број на изградени 
системи за собирање 
и третман на 
отпадни води, 

 

 

9.2. Поврзаност со други стратешки плански документи 

Реализацијата на просторното планирање и уредување на просторот ја наметнува 
потребата од интерактивно планирање, односно поврзување на различните области на 
живеење и делување на човекот и околината. Исто така целите на планските документи 
имаат директни или индиректни врски со други стратешки документи како на локално, 
така и на национално ниво. 

Условите за планирање на просторот се наменети за изработка на УПВНМ за 
изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, 
Општина Свети Николе, за плански период 2017 – 2027 година, се во согласност со 
одредбите на Просторниот план на Република Македонија кој е усвоен од Собранието на 
Република Македонија.  

Сите активности во предметното подрачје, односно активностите поврзани со 
реализација на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КО Сопот, 
Општина Свети Николе, треба да се усогласат со Просторниот план на државата, 
особено оние кои се однесуваат на планирање и изградба на: 

- државните инфраструктурни системи (патишта, железници, воздушен 
сообраќај, телекомуникации) 

- енергетските системи, енерговоди и поголеми водостопански системи 
- градежни објекти кои се важни за државата 

Просторните планови на регионите, општините и подрачјата од посебен интерес и 
урбанистичките планови се усогласуваат со Просторниот план на Републиката, особено 
во однос на следните елементи: 

- намена и користње на површините, 
- мрежата на инфраструктура 
- мрежата на населби 
- заштита на животната средина 

Основа за изработка на планот е стратегијата за развој и наменската употреба на 
земјиштето утврдено со усвоениот Просторен План на Република Македонија за 2002 до 
2020 година, а ќе се изработи врз основа на методологијата, која произлегува од 
одредбите утврдени со Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на 
РМ бр. 24/08 пречистен текст) и подзаконските акти што произлегуваат од истиот.  

Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во Републиката, 
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посебно тежиште се става на унапредувањето и заштитата на животната средина. 
Состојбата на животната средина и еколошките барања се битен фактор на 

ограничување во планирањето на активностите, заради што е неопходна процена на 
влијанијата врз животната средина. Посебно значење имаат заштитата и промоцијата 
на вредните природни богатства и поголемите подрачја со посебна намена и со 
природни вредности, важни за биодиверзитетот и соодветниот третман на културното 
богатсво согласно со неговата културолошка и цивилизациска важност и значење.  

УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, 
КО Сопот, Општина Свети Николе, за плански период 2017 – 2027 година, е во 
согласност и со Вториот Национален Еколошки Акционен План (НЕАП), според кој покрај 
проблемите со квалитетот на животната средина, се утврдени и мерки за надминување 
на тие проблеми, односно рационално користење и уредување на просторот и 
зачувување на природните богатства во согласност до концептот за одржлив развој.  

УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, 
КО Сопот, Општина Свети Николе, за плански период 2017 – 2027 година, е во 
согласност и со одредбите за заштита на  животната средина во локалните плански 
документи, но и со одредбите за локалниот економски развој, како на пример:  

 заштита на биодиверзитетот,  
 развој на стопанството,  
 поголема урбанизација и  
 намалување на бесправните градби.  

Табела 9. Компаративна матрица на целите меѓу планските документи 

Плански документ Цели на планскиот документ/цели на заштита на 
животната средина 

Компатибилност 

Локален Еколошки 
Акционен План на општина 
Свети Николе 

 

 

При разгледување на состојбата со животната 
средина, овде е земен во предвид и урбаниот 
развој, односно конкретната цел - Подобрување на 
состојбата со планска документација и активноста, 
која се однесува на изработка на плански 
документи. 

Директна врска на целите на 
УПВНМ и целите на ЛЕАП за 
град Свети Николе.  

План и Програна за 
управување со отпадот во 
општина Свети Николе 

Планот за управување со отпад треба да и 
овозможи на oпштината да продолжи со 
систематизирано спроведување на постапни 
подобрувања на постојниот систем за управување 
со отпадот. 
- Приклучување на идна регионалната депонија; 
-Затварање и рекултивација на општинската 
депонија (фазно) ; 
-Проширување на организираното собирање на 
отпад (100%) и целосно подобрување на услугата; 
-Воведување на селективно собирање и 
рециклирање/компостирање; 

-Трајно елиминирање на дивите депонии. 

Директна врска на целите на 
УПВНМ и целите на ЛЕАП за 
град Свети Николе. 

Стратегија за локален 
економски развој на 
општина Свети Николе 

Целите на Стратегијата за ЛЕР се насочени кон: 
- Поттикнување на развој на бизнисот и креирање на 
нови работни места  
- Подобрување на постоечката и развој на нова 
инфраструктура во Општина Свети Николе  
- Подобрување на квалитетот на живеењето и 
усогласување на еконосмкиот развој со потребите на 
населението во Општина Свети Николе 

Директна врска на целите на 
УПВНМ и целите на ЛЕАП за 
град Свети Николе. 
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Програма за развој на                   
Вардарскиот плански 
регион                                                                             

- Подобрување на квалитетот на планирањето и 
управувањето со животната средина; 

- Санација на последиците од загадувањето на 
животната средина предизвикани во минатото; 

- Рационално и ефикасно искористување на 
расположивите природни ресурси. 

УПВНМ  е во целост 
компатибилен со целите  

Стратегија и акционен план 
за заштита на биолошката 
разновидност на Република 
Македонија  

Стратегијата ги објаснува целите и задачите на 
заштитата на биолошката разновидност и го 
дефинира интегрираниот пристап во заштитата и 
одржливото користење на компонентите на 
биолошката разновидност. 

УПВНМ  е компатибилен со 
главните цели на оваа 
Стратегија, бидејќи се залага 
за заштита и унапредување 
на животната средина. 

Национална стратегија за 
одржлив развој (2009 – 2030) 

 

Некои од целите на оваа Стратегијата се 
насочени кон:   

- промовирање на основни мерки за штедење на 
енергијата во домаќинствата и јавните објектите 
кои вклучуваат: подобрување на изолацијата 
(надворешните ѕидови, подови и покриви), 
енергетски ефикасно осветлување и др.  

- поинтензивна употреба на јавен транспорт со 
промоција на еколошки возен парк, подобрување 
на квалитетот на горивото и користење на 
биогориво;  

- користење на биомаса-системи на согорување и 
горење на биомасата;  

- системи на комбинирано производство на 
енергија и топлина;  

- користење на потенцијалот на ветерот за 
производство на енергија.  

 

Целите се во директна врска 
со приоритетите на оваа 
стратегија.  

 

Се гледа големата усогласеност меѓу целите на предметната локација и можноста 
за ревитализација на локацијата кој ќе ја унапреди состојбата со животната средина. 

Севкупните влијанија  при реализација на УПВНМ за изградба на викенд населба 
на м.в. “Трн Дол“, КО Сопот, Општина Свети Николе, кои би настанале врз сите медиуми 
на животната средина се позитивни врз животната средина во Општина Свети Николе.  

Непосредниот ефект кој ќе произлезе со реализацијата на УПВНМ за изградба на 
викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КО Сопот, ќе се рефлектира врз зголемено 
ангажирање на расположливата работна сила преку нови вработувања во дејностите 
предвидени со планските содржини, односно позитивен кумулативен ефект врз социо - 
економската компонента, и интегрирана заштита на животната средина, кој се 
манифестира преку:  

 Реализација на целите за заштита на животна средина релевантни за 
планскиот документ, преку примена на мерките за избегнување, ублажување 
и/или компензација на потенцијалните влијанија предложени во овој извештај: 

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

 Заштита на квалитетот на амбиентниот воздух, избегнување, спречување или 
намалување на штетни емисии во воздухот; 
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 Заштита, зачувување и постојано подобрување на расположливите водни 
ресурси, спречување или намалување на штетни испуштања, одведувањето и 
третман на комуналните отпадни води, третман на отпадни индустриски води 
од страна на самите субјекти; 

 Избегнување и намалување на создадениот отпад, негово повторно 
искористување, одстранување на прифатлив начин; 

 Рамномерен просторен развој, рационално уредување и користење на 
просторот; 

 Користење на обновливи извори на енергија; 

 Зачувување и заштита на компонентите на биолошката и пределската 
разновидност; 

 Избегнување, спречување или намалување на бучавата. 

Треба да се има во предвид дека целите на планскиот докумнет за економски 
развој во еден дел може да биде во конфликт со животната средина и тоа би било 
изразено преку краткорочни негативни влијанија во фазата на изградба (аерозагадување, 
бучава, создавање на отпад) и долгорочно трајна промена на дел од пределските 
карактеристики.  

Поради ова во УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КО Сопот, 
Условите за планирање на просторот и Извештајот за стратегиска оцена на животната 
средина се предложени мерки за заштита на медиумите од емисија на отпадни материи, 
од емисија на бучава, генерирање на отпад, различни непогоди и хаварии. Како составен 
дел на Извештајот за стратегиска оцена се презентирани дополнителни мерки за 
спречување, намалување или ублажување на негативните влијанија врз животната 
средина од реализацијата на целите на планскиот документ. 
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Табела 10 Матрица на компатибилност на целите на СОЖС и целите на УПВНМ 
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Вода  
Заштита и подобрување на квалитетот на 
водата  

 √ 0 √ √ √ √ √ 

Биодиверзитет  
Заштита и унапредување на биодиверзитетот 
и природното  наследство  

√  √ √ √ √ ? √ 

Културно наследство  
Заштита и унапредување на културното 
наследство  

0 √  √ √ √ ? 0 

Предел  
Зачувување на карактеристиките на пределот 
(природни и историски)  

√ √ √  √ √ x √ 

Население и здравје на луѓето  
Подобрување на квалитетот на живот, 
подобрување на здравјето на луѓето и 
зголемување на животниот стандард  

√ √ √ √  √ √ √ 

Почви 
Заштита и подобрување на квалитетот на 
почвата  

√ √ √ √ √  x 0 

Материјални добра  
Заштита на метријалните добра и планови за 
идни потреби  

√ ? ? x √ x  √ 

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

√ √ 0 √ √ 0 √  

Легенда:  
 √ Целите взаемно се поддржуваат 

√ Целите се во согласност  
? Неможе да се утврди  
0 Нема релација помеѓу целите  
x Целите се во конфликт  
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10. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 
Подготовката на Извештајот за стратегиска оцена на влијанијата врз животната 

средина ги зема во предвид влијанијата врз специфичните медиуми од животната 
средина од имплементација на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, 
КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе, во поширок обем, глобално и 
кумулативно, кои влегуваат во состав на планскиот опфат (билошката разновидност, 
природата, пределот, културното наследство, луѓето, како и влијанијата врз социо-
економските параметри во Општина Свети Николе). 

За поединечните проекти, во подоцнежната фаза на имплементација на УПВНМ 
за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КО Сопот, Општина Свети Николе, ќе се 
пристапи кон подетална анализа на можните влијанија врз животната средина во 
конструктивна, оперативна и постоперативна фаза, согласно глава XI - Барања за 
изработка на оцена на влијанието врз животната средина на одредени проекти и Член 24 
од Законот за животна средина.  

Врз основа на извршените анализи на веројатните влијанија при имплементација 
на планскиот документ утврдени се влијанијата кои позитивно се рефлектираат врз 
социо-економската состојба на населението, како и оние кои предизвикуваат негативни 
ефекти врз медиумите и областите на животната средина. Анализата подразбира 
разгледување на влијанијата на планскиот документ како целина и во поширок обем, од 
глобален, стратегиски аспект, без при тоа, да се разгледуваат поединечните проектни 
содржини опфатени со планскиот документ. Со имплементацијата на УПВНМ за изградба 
на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КО Сопот, Општина Свети Николе,  се очекуваат 
позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока 
организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот и се разбира 
економски ефекти. 

 
Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при 

изработката и имплементацијата на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн 
Дол“, КО Сопот, Општина Свети Николе, потребно е да се почитуваат одредбите 
пропишани во законската регулатива од областа на заштита на животната средина и 
подзаконските акти донесени врз нивна основа. 

10.1. Влијание врз населението и човековото здравје 

Со имплементација на планскиот документ се очекуваат позитивни влијанија врз 
демографскиот развој на населението од околината со намалување на миграцијата 
село-град и зголемување на животниот стандард на населението. 

Во однос на влијанието врз човековото здравје не се очекуваат негативни 
влијанија имајќи ја во предвид предвидената класа на намена - времено сместување, 
која не спаѓа во групата на значајни загадувачи на животната средина.  
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Исто така треба да се има во предвид дека во рамките на планскиот опфат и во 
непосредната околина нема населени места, а планираното заштитно зеленило во 
значителна мера ќе ги ублажи влијанијата предизвикани од работата на викенд 
населбата.  

Со предвидените посебни водоводни и канализациони мрежи, како и 
организирано управување со отпадот, можноста за загадување на медиумите на 
животната средина (почва, површински и подземни води и воздух) ќе се сведе на 
минимум, а со самото тоа и можноста за загрозување на човековото здравје. 

Во текот на изградбата на поединечните деловни и инфраструктурни објекти, 
прeдвидени со овој урбанистички план, се очекуваат времени и локални влијанија во 
смисла на директни афектирања врз човековото здравје, како резултат на појавата на 
бучава, вибрации, емисии во воздухот од возилата, прашина итн. Нивниот интензитет 
и обем детално ќе биде анализиран со изработка на соодветна документација за 
заштита на животната средина.  

10.2. Влијание врз квалитетот на воздухот 

При имплементацијата на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн 
Дол“, КО Сопот, Општина Свети Николе, не се очекуваат значителни нарушувања на 
квалитетот на воздухот заради видот, природата и компатибилноста на планираните 
дејности. Тие не спаѓаат во групата на директни и големи загадувачи на животната 
средина и човековото здравје. Одредени краткорочни влијанија врз животната средина 
се можни при што се очекува појава на прашина, како фугитивна емисија на најситни 
честитки и песок при конструктивните активности.  

Поголеми и позначителни влијанија се очекуваат при изведбата на планираните 
содржини предвидени во планскиот опфат, кои пак подетално ќе бидат разработени во 
основните и инфраструктурните проекти за извдеба на инфраструктурната мрежа, а во 
функција на потребите на планираните градби.  

Мора да се нагласи дека во оваа фаза не можат да се утврдат детално 
влијанијата врз животната средина, туку тоа ќе се изврши со помош на евентуалните 
студии/елаборати за влијанијата врз животната средина за предвидените објекти.  

10.3. Влијание на бучавата 

Интензитетот на бучавата со реализацијата на УПВНМ за изградба на викенд 
населба на м.в. “Трн Дол“, КО Сопот, Општина Свети Николе, ќе биде зголемен во 
фазата на подготвителни работи и изведбени активности на содржините планирани и 
предвидени со овој план.  

Во фаза на користење не се очекува значително ниво на бучава,  а таа ќе биде 
емитувана од зголемениот број на посетители и туристички групи и зголемена 
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фрекфенција на возила. Не се очекува некое поголемо ниво на бучава генерирана од 
поединечните објекти.  

Според законската регулатива од областа на бучава во животна средина, односно 
Законот за заштита од бучава (“Службен весник на РМ“, бр.79/2007), Правилник за 
гранични вредности на нивото на бучава во животната средина (“Службен весник на РМ“, 
бр.147/2008) и Правилник за локациите на мерните станици и мерните места 
(“Сл.Весник“ на РМ, бр.120/2008), ова е подрачје на тивок реон надвор од урбанизирана 
средина каде што предвидени дејности се - рекреација и одмор и дозволена гранична 
вредност на бучава преку ден е 40 dB. 

10.4. Влијанија врз квалитетот на водите 

Најголема река на територијата на општина Свети Николе е Свети Николска Река, 
но во близина на локацијата на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, 
КО Сопот, Општина Свети Николе не е застапен ниеден водотек кој има постојан проток 
на вода.   

Можните влијанија врз квалитетот на водите во фаза на реализација, ќе 
потекнуваат од изградбата на планираните објекти. Во оперативната фаза не се 
очекуваат влијанија кои би допринеле до промена на квалитетот на водата, бидејќи во 
планската документација е предвиден третман на фекалните и атмосферските води пред 
испуштање.  

Подеталните негативни влијанија ќе бидат предвидени при спроведувањето на 
постапката за процена на влијанијата на проектот врз животната средина и изготвување 
на студија или елаборат за секој инфраструктурен објект поединечно. 

10.5. Влијанија врз почвата 

Имплементацијата на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КО 
Сопот, Општина Свети Николе, може во значајна мерка да предизвика појава на 
негативни влијанија врз почвата, што особено може да дојде до израз при несоодветното 
управување со отпадните води и со генерираниот отпад. Во фаза на изведба, со самите 
дејства за изградба можна е појава на влијанија врз подземните води. 

Во фазата на експлоатација не се очекуваат значителни негативни влијанија врз 
квалитетот на почвата, освен можеби од неправилното управување и одлагање на 
отпадот. 

 



Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за планска документација, УПВНМ за изградба 
на викенд населба, на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879 КО Сопот, Општина Свети Николе,  

за период 2017 – 2027  

Д.Г.П.У. „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО“ 72 

 

10.6. Влијанија врз пределот 

Со реализација на предвидениот плански опфат со сигурност ќе дојде до 
нарушување на постојаните пределни карактеристики, односно ќе доде до комплетна 
замена на постојните пределски елементи со нови во кои ќе преовладуваат урбани 
пределски елементи. 

10.7. Влијанија врз културно-историско наследство 

Културното наследство во регионот е симбиоза на непроценливи материјални и 
духовни вредности во една урбанистичко – архитектонска целина, сочинувајќи 
нераскинливо единство на традиционални и уметнички вредности.  

Во непосредна близина на планскиот опфат не постојат евидентирани археолошки 
локалитети, но доколку во текот на изведувањето на земјаните работи се очекува од 
Изведувачот да ги превземе сите мерки и препораки од надлежните институции за 
управување со културното наследство, се со цел да се спречи оштетувањето на 
археолошкото наследство. 

10.8. Влијанија врз биодиверзитетот и природното наследство 

Со реализацијата на предвидените активности во планската документација се 
очекуваат влијанија како во конструктивната и во оперативната фаза.  

Во конструктивната фаза, со изградбаните активности се очекуваат влијанија 
изразени преку целосно уништување на растителните заедници во околината на 
планската документација, Во текот на конструктивната фаза ќе дојде до појава на 
зголемено ниво на бучава што може да предизвика раселување на животинскиот свет и 
појава на зголемена емисија на фугитивна прашина која ќе има негативно влијание врз 
растителните видови, преку оневозможување и намалување на процесот на 
фотосинтеза.  

Во фаза на користење се очекуваат помали влијанија, кои би биле изразени преку 
зголемената фрекфенција на луѓе и возила, што би делувало вознемирувачки врз 
животинските видови околу проектното подрачје.  

Интензитетот на очекуваните влијанија и поконкретните ефекти ќе бидат 
подетално разработени во процесот на оцена на влијанијата врз животната средина од 
реализацијата на предвидените проектни активности. 

10.9. Влијанија од управување со отпадот 

Едно од најважните прашања кои се однесуваат на успешната заштита и 
унапредување на природното наследство е управувањето со отпад. Проблемот од 
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аспект на заштитата е тоа што, доколку отпадот кој се создава не се управува соодветно, 
тој ја загадува и деградира областа на планскиот опфат и надвор од истиот.  

Ова е резултат на нејасната одговорност за управување со отпад на локацијата 
(мора да се определат одговорни субјекти за управување со отпад во локациите). Тоа 
може да биде или субјектот кој што управува со локацијата на природното богатство или 
општината на чија територија се наоѓа локацијата со природно наследство).  

При реализација на активностите за УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. 
“Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе, за плански период 
2017 – 2027 година, се очекува да се генерира следниот отпад: земјан материјал (од 
земјаните ископи за објектите, инфраструктурата), биоразградлив отпад од 
расчистување на теренот, комунален отпад од ангажираните извршители и друг вид на 
отпад карактеристичен за ваков тип на активности. Во фаза на користење се очекува да 
се генерира следниот вид на отпад: комунален отпад од посетителите, вегетативен 
отпад од одржување на зеленилото на локацијата, и друг вид на отпад. 

Точните количини и видови на отпад кои што ќе се генерираат на локацијата каде 
што се предвидени проектните активности во оваа фаза неможе да се одредат, и истите 
ќе бидат дефинирани во проектната документација за секој објект пооделно.  

Несоодветното управување со отпадот во фазата на изградба на објектите може да 
предизвика негативно влијание по основните медиуми во животната средина: почва, 
вода, воздух и нарушување на пределската разновидност.    

Со планската документација се предвидува селектирање на цврстиот отпад и 
понатамошно предавање на овластена компанија. По соодветниот третман 
предвидено е отпадот да се одложи–според законски  определен и контролиран 
систем за транспорт на постојна депонија, определена за одлагање на видови на 
отпад од страна на надлежните органи. 

10.10. Влијанија од несреќи и хаварии 

Имплементацијата на планскиот документ може да има влијание од несреќи и 
хаварии кои може да бидат изразени преку: 

- Ризик од електрична опасност 
- Ризик од експлозија 
- Ризик од пожар 
- Ризик од земјотрес 
- Метеоролошки појави со карактеристики на елементарни непогоди, 

поплави, 
- Инциденти и хаварии предизвикани од најразлични дефекти и технолошки 

непогоди 
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Опасностите при користење на електрична енергија се познати, па поради тоа ова 
прашање треба да биде еден од аспектите при проектирање и изведба на објектите во 
состав на урбаните опфати. 

Ризикот од експлозија и пожар е присутен како во фазата на изградба а особено 
во оперативната фаза на планираната активност. 

Обемот и интензитетот на влијанијата од несреќи и хаварии, како во фазата на 
изградба така и во оперативната фаза детално ќе бидат прикажани во соодветната 
документација за оцена на влијанието од активноста што ќе се изведува во рамките на 
планскиот опфат. 

Природни катастрофи можат да бидат земјотресите, кои може да имаат 
катастрофални последици врз човекот и природата. Планскиот опфат се наоѓа во зона на 
очекувани земјотереси со интензитет од 7 и 8 степен по MCS. Како природна непогода 
или катастрофа претставуваат и поплавите и надоаѓањето на големи води, а од 
останатите метеоролошки појави кои може да имаат карактер на природни непогоди и 
катастрофи се: појава на град, луњени ветрови и магли. 

Техничко-технолошки катастрофи, односно хаварии и несереќи може да се јават 
за време на работата на комерцијалните објекти. Поради тоа е потребно да биде 
изготвен план за управување со хаварии и несреќи кој ќе биде составнен дел во 
елаборатот, односно студијата за влијание на проектот врз животната средина и 
здравјето на човекот. 

Исто така несреќи и хаварии може да бидат предизвикани од воени разурнувања 
и природни катастрофи. Меѓутоа, доколку во фазата на изградба на објектите се 
применат мерките, дефинирани во нормативно-правната регулатива за заштита од 
земјотреси, поплави, воени разурнувања, заштита од пожар и др. овие влијанија 
значително би се намалиле. Влијанијата кои потекнуваат од несреќи и хаварии се 
оценуваат како неодредени и непредвидливи влијанија, со неодреден интензитет и 
времетраење. 

10.11. Прекугранични влијанија 

Со имплементација на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, 
КО Сопот, Општина Свети Николе, не постои опасност од појава на прекугранични 
влијанија, ниту во фазата на изградба, ниту во оперативната фаза, заради доволната 
одделеченоста на опфатот од границата и заради малиот обем на работи поврзани со 
реализацијата на објектите и инфраструктурата на локацијата. 
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11. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И УБЛАЖУВАЊЕ 
НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА НА ПЛАНСКИОТ 
ДОКУМЕНТ 

 

Од областа на заштитата на животната средина, Урбанистичките планови вон 
населено место треба да се усогласат со Просторниот план на Р. Македонија на тој 
начин што врз основа на режимот за заштита предвиден со ПП, ќе се организира 
распоред на активности и изградба на објекти за да се усогласат барањата кои ги 
поставува одржливиот стопански развој и современиот третман на заштитата. 

Во условите за планирање на просторот за УПВНМ за изградба на викенд 
населба на м.в. “Трн Дол“, КО Сопот, Општина Свети Николе, како и во планската 
документација се предложени мерки за заштита на животната средина, кои треба да се 
почитуваат и применат без исклучок при реализацијата на УПВНМ. 

Од страна на експертскиот тим кој го изготвуваше овој извештај, исто така се 
предложени генерални мерки за спречување, намалување и ублажување на негативните 
влијанија од реализацијата на гореспоменатиот плански документ. 

Генерални одредби и мерки, кои треба да се почитуваат при изработката и 
реализацијата на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КО Сопот, 
Општина Свети Николе, предвидени во планската документација и условите за 
планирање на просторот се: 

 При користењето на шумите мора да се задоволат глобалните интереси и 
барања од страна на биолошки (природниот), економски и општествен аспект 
како и усогласување и прибавување на соодветна документација од 
надлежните органи на Република Македонија, 

 Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со 
кој би се загрозиле неговите природни вредности, квалитетот, количината и 
режимот на површинските и подземните води, 

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

 Запазување на пропишаните гранични вредности на нивоата на бучава 
согласно Законот за заштита од бучава во животната средина, 

 Имплементација на уреди за редукција или целосна елиминација на емисиите 
во атмосферата, со цел да се зачува квалитетот на амбиентниот воздух, 

 Отпадните материи кои ќе се создаваат на предметната локација да се одложат 
на постојната депонија се до изградба на предвидената регионална депонија. 
Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите 
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трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната 
средина, 

 При изработката на Урбанистичко планската докуметација да се 
имплементираат мерки за заштита на биодиверзитетот предложени од страна 
на реномирани експерти за биодиверзитет, 

 Планирање на современа инфраструктура и воведување на еколошка ознака за 
новопредвидените објекти. 

11.1. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
населението и човековото здравје 

За време на изведувањето на градежните активности, се препорачува да се 
направи план на отпочнување и завршување на работите, да се внимава на работните 
дневни часови поради можноста за вознемиреност од бучава, да се користат нови 
машини технички исправни и небучни. Потребно е земјените работи да се изведуваат во 
несушни периоди или при тоа да се попрскува земјиштето/градилиштето со вода, за да 
не дојде до загадување на воздухот со прашина и цврсти честички. 

По реализацијата на УПВНМ и ставање на објектите во функција не се очекува 
негативно влијание врз човековото здравје. Конкретните мерки за намалување и 
ублажување на негативните влијанија ќе бидат презентирани при изработка на 
соодветните студии / елаборати за оцена на влијнието на проектите врз животната 
средина и елаборатите за заштита на животната средина. 

Обезбедувањето на заштитно зеленило и хортиклултурно уредување на 
просторот ќе биде во насока на подобрување на здравјето на луѓето, што е опфатено и 
со планската содржина, при што треба да се почитуваат законски пропишаните 
стандарди.   

11.2. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз социо-
економската состојба 

Имплементацијата на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, 
КО Сопот, Општина Свети Николе ќе има и позитивни влијанија кои ќе се манифестираат 
преку отварање на нови работни места за локалното население, подобрување на социо-
економската положба, подобрување на животниот стандард и намалување на 
миграцијата на населението.  

Имплементацијата на планот позитивно ќе влијае на социо-економскиот развој и 
затоа не се препорачуваат мерки за заштита. 
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11.3. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
квалитетот на воздухот 

Нивоата на емисии во воздухот треба да бидат усогласени со Правилникот за 
гранични вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки супстанции 
во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во воздухот 
(“Сл.Весник на РМ бр.141/10) истовремено да се  применуваат и одредбите на Законот за 
квалитет на амбиентниот воздух. 

Воздухот е еден од основните елементи за чиста и здрава животна средина, 
неопходно е при проектирање и реализација на сите објекти да се применат 
современи технологии и најдобри достапни техники кои го заштитуваат воздухот од 
загадување.  

Зависно од класата во која спаѓа објектот што го загадува воздухот потребно е да 
се утврди зона за санитарна заштита. Ширината на зоната за санитарна заштита се мери 
во права линија од изворот на загадувањето и зависи од ружата на ветрови, географско-
климатските, топографските и метеоролошките услови на предметната локација. 

За намалување на влијанијата врз квалитетот на амбиентниот воздух од 
имплементацијата на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 
871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе, за плански период 2017 – 2027 
година, се препорачува исто така користење на обновливи извори на енергија како 
енергетски ресурси и предвидување на зелени површини на соодветни слободни 
површини. 

11.4. Мерки за ублажување на негативните влијанија од 
бучавата 

Предметната локација се наоѓа во подрачје со прв степен на заштита од бучава. 
Според Правилникот за гранични вредности на бучава во одделни региони, утврдената 
вредност за просторни единици и тивки реони надвор од агломерациите дозволеното 
ниво на бучава во подрачјата од прв степен на заштита во текот на денот и вечерта 
изнесува 50 dB, а во текот на ноќта изнесува 40dB. Дозволеното ниво на бучава во 
станбените објекти и хотелските соби, заради заштита од несакани ефекти по здравјето 
на луѓето според законските прописи е подрачје на тивок реон надвор од урбанизирана 
средина каде се предвиден дејности за рекреација и одмор и дозволената гранична 
вредност на бучавата преку ден е 50dB. 

Мерки кои се предвидуваат за спречување и намалување на бучавата се: 

- Извршување на најголем дел градежните активности вон сезоната на 
размножување на птиците и  изготовка и објавување на план на отпочнување и 
завршување на работите; 

- Изведба на работите во тек на дневни часови и намалување на можноста за 
вознемиреност од бучава (од 07.00-17.00); 
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- Користење на  нови машини и технички исправни кои предизикуваат помало ниво 
на бучава; 

- Изградба на заштитни зелени појаси. 

11.5. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
квалитетот на водите 

Секое дејствие или активност со коешто се загадуваат водите или се испуштаат 
отпадни води или непревземање на дејствие со коешто се овозможува загадување на 
водите или испуштање на отпадни води е забрането. 

За да се спречат негативните последици врз животната средина потребно е да се 
пропишаат соодветни мерки со кои би ги намалиле, ублажиле или отстраниле сите 
емисии на штетни материи во водите. Поради тоа потребно е: 

- Доколку за водоснабдување се црпат подземните води, експлоатацијата да 
биде врз основа на извршени хидрогеолошки работи со кои ќе се утврди 
капацитетот, потеклото и режимот на подземните води; 

- Создадените отпадни води треба да бидат приклучени на колектор. Доколку не 
постојат услови за приклучување на колекторскиот систем да се предвидат 
соодветни технички зафати за пречистување на отпадните води и 
имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно повторно 
искористување за истата или друга намена. Испитување на пречистените 
отпадни води пред испуштање во најблискиот реципиент со цел да се усогласат 
вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречестителната 
отпадна вода со граничните вредности на максимално дозволени концентрации 
на материите присутни во реципиентот, дадени во Уредбата за класификација 
на водите “Службен Весник на РМ“ бр.18/99).  

- Правните и физичките лица, кои согласно прописите за заштита на природата 
надлежни за управување со заштитените подрачја, се должни да вршат 
мониторинг на водите во тие подрачја и да ги доставуваат резултатите до 
Министерството за животна средина и просторно планирање; 

Целта на заштита на водата е зачувување на здравјето на луѓето и животната 
средина, што вклучува остварување и зачувување на добра состојба на водата, 
спречување на загадувањето на водата, спречување на хидрморфолошките промени и 
рехабилитација на статусот на водата каде што е нарушен. Согласно Стратегијата за 
води5, целите на заштита на водите во Република Македонија се состојат од:  

- Заштита на површинските и подземните води како резерви на вода за пиење 
(постојните и планираните резерви); 

                                                
5 Национална стратегија за води (2012 – 2042), „Службен весник на РМ“ бр. 122/12 од 

01.1.2012 год. 
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- Заштита на заштитените и други области од значење, во врска со водните 
површини – области од посебна заштита на водите, области за зачувување 
на здравјето на чуѓето и на зачувување на вода и екосистемите зависни од 
вода и зачувување на билошка разновидност во рамките на интегрираното 
управување со водите; 

- Подобрување на еколошките фуинцкии на водите каде што квалитетот на 
водата е влошен и таму каде што потребниот квалитет на водата не е 
постигнат, интегрирано управување со водите и постепена имплементација 
на сеопфатни мерки за заштита и систематско следење на ефектите од 
спроведените мерки во речниот слив; 

- Намалување на количеството на опасни супстанции на изворот на 
загадување со имплементација на мерките за заштита на водата; 

- Придонес кон одржливо управување со водите со рационално и одржливо 
користење на водните ресурси. 

11.6. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
почвата 

Квалитетот на почвата индиректно влијае на квалитетот на подземните води, 
затоа е потребно да се предвидат соодветни мерки за спречување и намалување на 
влијанијата врз почвата. 

Пред почеток на градежните активности потребно е обезбедување на минимално 
потребен опфат на градилиштето. 

Во време на градежните активности потребно е контролирано и внимателно 
отстранување на површинскиот слој од почвата, да не се вршат поголеми ископи од 
планираните, како и вишокот на земја да се искористи или да се врати и натапка. 
Градежниот шут треба да се одлага на привремени депонии предвидени за таа намена 
кои после треба да се дислоцираат. 

Друга мерка претставува прекин на работните активности при неконтролирано 
излевање на гориво, масло, лубриканти, посипување со песок и отстранување на 
загадениот слој на почва. Со загадениот слој на почва треба да се постапува како со 
опасен отпад. 

Поединечните конкретни мерки за спречување и намалување на влијанијата ќе 
бидат дефинирани во елаборатот/студијата за оценка на влијанието врз животната 
средина за секој објект поединечно. 

 



Нацрт Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за планска документација, УПВНМ за изградба 
на викенд населба, на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879 КО Сопот, Општина Свети Николе,  

за период 2017 – 2027  

Д.Г.П.У. „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО“ 80 

 

11.7. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
пределот 

Во претходното поглавје беше оценето дека се очекува влијание врз пределните 
карактеристики на локацијата за УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн 
Дол“, КО Сопот, Општина Свети Николе, односно целосна замена на постојните 
пределски елементи со нови урбани пределски елементи.  

Според погоре кажаното, како најзначајна мерка за ублажување на можните 
влијанија се предлага предвидените градбени објекти да бидат вклопени во околниот 
предел, што со други зборови би значело дека истите треба да бидат проектирани не 
премногу високо и габаритно. Исто така потребно е да се води сметка и за 
хортикултурното уредување на дворните површини.  

11.8. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
културно-историското наследство 

Доколку при изведувањето на земјените работи се наиде на траги од човечки 
активности од минатото, изведувачот и инвеститорот на објектите преку надзорниот 
орган се должни привремено да ги запрат градежните активности, да превземат мерки за 
откриените траги да не се оштетуваат и веднаш писмено да го известат Заводот за 
заштита на споменици на културата. 

11.9. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
биодиверзитетот и природното наследство 

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за 
потребите на Просторниот план на Република Македонија, на прострот кој е предмет на 
разработка на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КО Сопот, 
Општина Свети Николе,, нема евидентирано нити регистрирано природно наследство.  

Доколку при изработката или при реализацијата на УПВНМ за изградба на викенд 
населба на м.в. “Трн Дол“, КО Сопот, Општина Свети Николе, се дојде до нови сознанија 
за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизација на овој 
простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното 
наследство согласно Законот за заштита на природата.  

11.10. Мерки за ублажување на негативните влијанија од 
управувањето со отпад 

Отпадот што ќе се генерира во текот на изградбата на планираните објекти ќе се 
депонира на локација за градежен шут што ќе биде посочена од страна на 
општинските служби. 
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За избегнување на влијанијата врз животната средина, предизвикани од 
несоодветното управување со отпадот во оперативната фаза, ќе се применува 
принципот на хиерархија на отпадот, односно превенцијата, повторното користење, 
рециклажата, преработката, третманот и депонирањето на преостанатите количества 
на отпад што не може да се реупотреби. 

Количеството и видот на отпадот, којшто би се јавил од функционирањето на 
објектите на може да се дефинира и категоризира во оваа фаза. Постапувањето со 
опасниот отпад и со посебните видови на треба да се врши во согласност со 
законските барања за постапување со овие видови на отпад. 

Сите количества на опасен отпад ќе треба да бидат предадени на лиценциран 
субјект за транспорт на опасен отпад. Особено ќе биде важно со примена на 
современи методи да се намалат количествата на отпад што би се јавиле заради 
несоодветно постапување со отпадот од амбалажа. 

Во елаборатите за заштита на животната средина за одделните објекти, ќе бидат 
утврдени видовите и количествата на отпад што ќе се генерираат на локациите и 
можностите за негово намалување и рециклажа. 

11.11. Мерки за ублажување на негативните влијанија од 
евентуални несреќи и хаварии 

Согласно Законот за заштита и спасување се уредува заштитата и спасувањето 
на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, епидемии, како и други несреќи 
во мир и во војна и од воени дејствија во Република Македонија. 

Во однос на мерките за заштита од природни непогоди, објектите треба да се 
градат со современи технологии на градба, согласно важечките технички прописи. За 
спроведувањето на мерките за заштита и спасување, потребно е да се почитува 
постојната законска регулатива, односно Законот за заштита и спасување. 

Од аспект на мерки за заштита од пожар може да се каже дека објектите што ќе 
се градат ќе бидат од цврста градба, со огнотпорни материјали, односно носивите 
делови - конструктивниот систем ќе бидат изведени од армиран бетон, со висок степен 
на отпорност. За соодветна заштита, согласно големината на објектите, може да се 
предвиди надворешна хидранска мрежа, со поставување на надземни пожарни 
хидранти, додека во рамките на објектите треба да се предвидат доволен број на 
внатрешни хидранти, како и доволен број на ПП апарати, поставени на yвид, на 1,5 m од 
подот, како и примена на сите неопходни мерки за заштита од пожари. Потребно е 
редовно да се врши преглед на исправноста на апаратите, сервисирање и полнење и 
контролно испитување на истите. 

Утврдувањето на потребните мерки за заштита од пожар е во согласност со 
Законот за пожарникарство, согласно Правилникот за изборот на видовите и на 
количините на противпожарните апарати со кои треба да располагаат правните лица и 
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граѓаните, како и критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои што 
вршат сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати, како и 
Правилникот за техничките нормативи за хидранска мрежа за гасење на пожари. 

За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, задолжително 
треба да се предвидат и обезбедат средства за лична и колективна заштита, 
материјално-технички средства потребни за спроведување на мерките за заштита и 
спасување, обука за примена на средствата за заштита и спасување во центрите 
предвидени за таа намена. 

Мерките за заштита на жителите и вработените ги опфаќаат сите облици на 
индивидуална заштита, урбанистичките мерки за заштита и намалување на степеност на 
повредливост на урбаната структура, планирањето на просторот за подобрување на 
условите за организирана заштита и спасување, како и расчистување на урнатините, 
заштита и евакуација на населението на помалку загрозено подрачје и др. 

Од останатите метеоролошки појави можни се град, луњени ветрови и магли. Со 
цел за поефикасна заштита треба да се предвиди современа громобранска инсталација 
и нејзино континуирано одржување. Додека пак како мерка од заштита од силните 
ветрови, се препорачува правилен избор на вегетација, како на видовите така и на 
нивниот распоред во согласност со ружата на ветрови. 

11.12. Мерки за ублажување на прекуграничните влијанија 

Нема потреба од дефинирање на прекугранични мерки, поради тоа што нема 
прекугранични влијанија од економски аспект. 

 

Табела 11. Анализа на можни мерки за ублажување 

Област Директни 
влијанија 

Индиректни 
влијанија 

Кумулативни 
влијанија Ефект Времетраење 

Мерки за 
ублажување на 

влијанијата 

КУ
Л

ТУ
РН

О
 Н

А
С

Л
ЕД

С
ТВ

О
 

Фаза на 
изградба 

Нема 

Можни се и 
различни се 
за секој 
поединечен 
проект 

Не се очекуваат Нема 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација и 
доследна 
примена на 
законските 
одредби во 
случај на 
откривање на 
археолошки 
локалитети  

Нема 
евидентирано 
во близина на 
планскиот 
опфат. Се 
очекуваат 
директни 
влијанија 
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Фаза на 
користење 

Нема Нема Не се очекуваат Нема 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација 

Не се очекуваат 
влијанија 

примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот 
тим 

О
ТП

А
Д

 

Фаза на 
изградба 

Нема 

Можни се и 
различни се 
за секој 
поединечен 
проект 

Незначителни 
негативни влијанија Краткорочни 

примена на 
мерките 
предвидениво 
планската 
документација 

Зголемено 
количество на 
цврст (инертен) 
отпад при 
изведба на 
градежните 
работи 

 
примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот 
тим 

 
 

Фаза на 
користење 

Нема Нема Нема Нема 

воспоставување 
на организирано 
собирање, 
селектирање и 
одлагање на 
отпад 

Развиен систем 
за управување 
со отпад 

поставување 
табли за 
забрана на 
фрлање 

П
РЕ

Д
ЕЛ

 

Фаза на 
изградба 

Нема 

Можни се и 
различни се 
за секој 
поединечен 
проект 

Незначителни 
негативни влијанија Краткорочни 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација нарушување на 

естетските 
вредности на 
подрачјето 

примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот 
тим 

Фаза на 
користење 

Нема Нема Не се очекуваат Нема 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација 

не се очекуваат 
влијанија 

примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот 
тим 

Н
А

С
ЕЛ

ЕН
И

Е Фаза на 
изградба 

Нема 

Изведба на 
поединечни 
проекти во 
планскиот 
опфат 

Незначителни 
негативни влијанија Краткорочни 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација 

Влијанија врз 
здравјето на 
жителите 

примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот 
тим 
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зголемено ниво 
на бучава и 
вибрации 

план за почеток 
и крај на 
работите 

загадување на 
воздухот од 
издувни гасови 
од 
транспортните 
средства и 
честички на 
прашина од 
градежните 
активности 

ограничување 
на работните 
дневни часови 
употреба на 
помалку бучна 
опрема 
ограничување 
на брзината и 
фреквенцијата 
на 
трансопртните 
возила 

Фаза на 
користење 

Нема Нема Позитивни влијанија Догорочни 

примена на 
мерките кои ќе 
бидат утврдени 
при изработка 
на елаборатот 

креирање на 
нови работни 
места, подобрен 
животен 
стандард 
подобрена 
социо-економска 
состојба, 
намалена 
миграција на 
населението 

Б
И

О
Д

И
В

ЕР
ЗИ

ТЕ
Т 

   
   

Фаза на 
изградба 

Нема 

Можни се и 
различни се 
за секој 
поединечен 
проект 

Незначителни 
негативни влијанија Догорочни 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација 

Вознемирување 
и раселување 
на одредени 
видовите на 
фауна (птици, и 
др) 

примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот 
тим 
примена на 
мерките 
предложени во 
планската 
документација и 
од експертскиот 
тим, 
компензациски 
мерки 

Фаза на 
користење Нема 

Нема Незначителни 
негативни влијанија        Догорочни 

избегнување на 
репродуктивните 
циклуси на 
животните вознемирување 

и раселување 
на видовите на 
фауна (птици, и 
др) удел во 

климатски 
промени 

неконтролирано 
собирање на 
билки и 
плодови; 

контролирано 
собирање на 
лековити блики 
и други плодови 

ловокрадство; забрана на 
ловокрадство 

бесправна сеча 
на шумските 
појаси 

ерозија контрола над 
бесправната 
сеча, примена 
на мерките кои 
ќе бидат 
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утврдени при 
изработка на 
елаборатот 

В
О

ЗД
УХ

 

Фаза на 
изградба 

Нема 

Можни се и 
различни се 
за секој 
поединечен 
проект 

Незначителни 
негативни влијанија Краткорочни 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација 

нарушување на 
квалитетот на 
воздухот 

издувни гасови 
од 
транспортните 
средства 

примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот 
тим 

честички од 
градежните 
активности 

користење 
еколошки горива 
да не се работи 
во сушни 
периоди или да 
се попрскува 
земјиштето со 
вода 

Фаза на 
користење 

Нема Нема Незначителни 
негативни влијанија Долорочни 

примена на 
јавен транспорт 
за вработените 

издувни гасови 
од 
транспортните 
средства 

користење на 
еколошки горива 

издувни гасови 
од 
производството 

користење на 
природен гас 

  зелени заштитни 
појаси 

В
О

Д
А

 

Фаза на 
изградба 

Нема 

Можни се и 
различни се 

за секој 
поединечен 

проект 

Незначителни 
негативни влијанија Краткорочни 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација  

Неправилно 
одлагање на 
градежниот шут  

 

примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот 
тим 
користење 
еколошки горива 
да не се работи 
во сушни 
периоди  
да се попрскува 
земјиштето со 
вода 

Фаза на 
користење 

Нема Нема Негативни влијанија Краткорочни 

колекторски 
систем и 
пречистителна 
станица во 
функција  

неправилно 
управување со 
отпадот 

канализациона 
мрежа 
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Б
УЧ

А
В

А
 

Фаза на 
изградба 

Нема Нема Незначителни 
негативни влијанија Краткрочни 

примена на 
мерките 
предложени во 
планската 
документација и 
од експертскиот 
тим 

зголемено ниво 
на бучава од 
изведба на 
градежни работи 
транспортни 
средства 
  
Фаза на 
користење 

Нема Нема Незначителни 
негативни влијанија Долгорочни заштитно 

зеленило 

зголемено ниво 
на бучава од 
изведба на 
градежни работи 
транспортни 
средства 

П
О

Ч
В

А
 

Фаза на 
изградба 

Нема Нема Негативни влијанија Долгорочни 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација 

Нарушување на 
квалитетот на 
почвата при 
неправилно 
ракување и 
одлагање на 
цврст отпад 
(градежен шут) 
Нарушување на 
површинскиот 
свој и 
геолошките к-ки 
на почвата  

примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот 
тим 

Фаза на 
користење 

Нема Нема Незначителни 
негативни влијанија Долгорочни 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација,  
 
примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот 
тим 

Нарушување на 
квалитетот на 
почвата при 
неправилно 
ракување и 
одлагање на 
цврст отпад 
 
Неконтролирана 
употреба на 
пестициди и 
хемикалии  
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12.  АЛТЕРНАТИВИ 

 

Во рамките на Стратегиската оцена на влијанието на планскиот документ врз 
животната средина потребно е да се разгледаат алтернативите во поглед на неколку 
карактеристики на планскиот документ, но во најрана можна фаза: 

a) при избор на најдобро решение за намена на земјиштето, 

б) заштитата на животната средина и одржливоста на планскиот документ. 

Рагледувани се варијанти, алтернативи во однос на процентот на изграденост, 
како и застапеност на оптимална намена на користење на земјиштето кое 
најсоодветно ќе го одрази каратктерот на овој комплекс.  

Една алтернатива што се разгледува е состојба без имплементација (BAU) а 
другата е идеалното сценарио-со имплементација на УПВНМ за изградба на викенд 
населба на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе. 

Од анализата на постојната состојба произлегуваат следниве  заклучоци: 

 Просторот  има  поволна  географска  положба  и  добри  микроклиматски 
услови. 

 Просторот  делумно  е  градежно  изграден,  има  постоечка  
функционална инфраструктура која треба да се надгради и усогласи со 
реалните потреби на општината, жителите и сопствениците. 

 За просторот потребно е дооформување и дополна со осовременување 
на инфраструктурните системи со цел постигнување поголем стандард во 
однос на сообраќајната, електроенергетската и хидротехничката структура. 

 Предмениот локалитет има потреба од дополнување на просторот согласно 
потребите на корисниците на просторот 
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Табела 12. Компарација помеѓу алтернативите и очекуваните ефекти врз животната средина 

Еколошки ефект  

Бизнис Како и Обично - 
BAU 

 

Алтернатива 1 – 
Идеално сценарио Tематска област Критериум 

Човеково здравје 

 Намалување на количините отпад -1 +1 

 
Намалување на бучавата во 
околината -1 +1 

Природа и биодиверзитет 

 Заштита на живеалишта 0 0 

 Намалување на оголувањето -1 0 

 Заштита на шумскиот фонд 0 0 

Квалитет на воздух 

 
Намалување емисии на 
загадувачи -1 0 

 
Намалување на емисии од 
стакленички гасови 0 0 

 
Намалување на енергетска 
потрошувачка  0 -1 

Води-квалитет и квантитет  

 
Намалување концентрации од 
отпадна вода  -1 +1 

 Намалување на пр. супстанции  -1 +1 

 Квалитет на подземни води 0 0 

Културно и историско наследство 

 Заштита на наследството -1 0 

Eкономија 

 

 
Економски раст на регионот -1 +2 

 Заштита на материјалните добра -1 +1 

 Стапка на невработеност -2 +2 

  Легенда 

 Многу позитивен ефект +2 

 Помал позитивен ефект+1  

 Незначителен ефект 0 

 Помал негативен ефект -1 

 Многу негативен ефект -2 
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13. ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ 

Стратегиската оцена на животна средина вклучува план на мониторинг на сите 
значителни идентификувани позитивни и негативни ефекти. За изработка на 
ефективен план за управување, неопходно е најнапред да се спроведе континуирано 
следење на индикаторите на Стратегиската оцена на животната средина која дава 
можност за систематско набљудување, испитување и оценување на ефикасноста од 
воведените мерки за заштита.  Во следниот чекор се определуваат цели и приоритети 
за управување. Дали превземените мерки и активности ги даваат посакуваните 
резултати се утврдува преку континуиран мониторинг. Податоците од мониторингот ќе 
бидат основа за изработка на план за управување. Според тоа, мониторингот е 
составен дел од кружниот процес на планирање на управување со основните медиуми 
и области на животната средина. Основни цели на мониторингот на ефектите врз 
животната средина се: 

 Одобрувањето на УПВНМ е соодветно спроведено; 
 Да се обезбедат поволни услови за понатамошно следење на состојбата на 
сите медиуми во жиотната средина; 
 Потврда дека влијанијата врз медиумите на животната средина се во рамките 
на предвидените или дозволените гранични вредности; 
 Управување со непредвидени влијанија и промени; 
 Потврда дека со примена на мерките се врши заштита на животна средина, а 
со тоа намалување на негативните влијанија. 

Со цел да се изврши мониторинг на ефективноста на Планот, потребно е да се 
земат во предвид податоците за тековната состојба на животната средина: 

 Еколошкиот мониторинг се однесува на последователни мерења во 
екосистемите со главна цел определување на трендови во компонентите, 
процесите или функциите; 
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Табела 13. План за мониторинг на спроведување на мерките 

Медиум/

област 
Применета метода Фрекфенција Индикатори Надлежност Верификација 

Н
ас

ел
ен

ие
, ч

ов
ек

ов
о 

зд
ра

вј
е 

- Следење на состојбата со 
медиумите и областите на 
ЖС; 
- Следење на состојбата на 
здравјето на населението; 
- Следење на стапката на 
вработеност на 
населението, животниот 
стандард,  и сл; 
- Механизам на поплаки; 

Постојано за 
време на 
конструктивната 
фаза 

- Измерени вредности за 
емисии во медиумите на 
ЖС; 
- Намалени заболувања 
на населението 
предизвикани од 
нарушен квалитет на ЖС; 
- Зголемена стапка на 
вработеност; 
- Намалена миграција 

-Локална 
самоуправа, 
МЖСПП, РЗЗЗ, 
овластени 
правни/физички 
лица за мерење на 
емисиите 

- Извештаи од спроведен 
мониторинг од 
МЖСПП/акредитирана 
институција; 
- Извештаи од МЗ, РЗЗЗ; 
- Финансиски извештаи; 
- Државен завод за 
статистика; 
- Локална самоуправа 

В
оз

ду
х/

 
кл

им
ат

ск
и 

пр
ом

ен
и 

- Мониторинг на квалитетот 
на амбиентниот воздух; 
- Интерен мониторинг - 
стационарни извори на 
емисија; 
- Следење на климатските 
параметри 

Согласно 
законската 
регулатива 

- Измерени вредности 
(концентрација на штетни 
полутанти во 
амбиентниот воздух); 
- Споредба на претходна 
состојба на квалитетот на 
амбиентниот воздух со 
реализираните мерења; 
- Климатски параметри 
(температура, релативна 
влажност, брзина на 
струење на воздухот и 
сл.) 

- МЖСПП, 
акредитирана 
институција, 
локална 
самоуправа, РЗЗЗ 

- Извештаи од спроведен 
мониторинг од 
МЖСПП/акредитирана 
институција; 
- Катастар на загадувачи, 
Државна/Локална мрежа за 
мониторинг; 
- Извештаи од РЗЗЗ; 
- Извештаи од 
метеролошка станица; 
- Државен завод за 
статистика; 

П
ов

рш
ин

ск
и/

 
по

дз
ем

ни
 в

од
и 

- Мониторинг на квалитетот 
на површински/подземни 
води, на водата за пиење, 
техничката вода од бунари, 
почва 

Согласно 
законската 
регулатива, 
Издадени 
дозволи за 
користење и/или 
испуштање 

- Измерени параметри за 
квалитет на вода (pH, 
БПК, ХПК и др.);  
- Измерени параметри за 
квалитет на почва; 
- Споредба на претходна 
состојба на квалитетот на 
површински/подземни 
води со реализираните 
мерења; 

- МЖСПП, 
акредитирана 
институција, 
локална 
самоуправа, РЗЗЗ, 
МЗ 

- Катастар на загадувачи; 
- Државен завод за 
статистика; 
- Извештаи од 
Министерство за здравство 

Б
уч

ав
а 

- Мониторинг на 
емитираната бучава во ЖС 

Согласно 
законската 
регулатива 

- Измерено ниво на 
бучава 

- МЖСПП 
акредитирана 
институција 

- Извештаи од 
акредитирана 
институција/МЖСПП 

Б
ио

ди
ве

рз
ит

ет
 - Состојба со флора, фауна, 

фрагментација на 
живеалишта, популации на 
карактеристични видови 

Согласно 
законската 
регулатива 

- Процент на зачувани 
живеалишта/видови; 
- Споредба на податоци 
од спроведен мониторинг 
со податоци  

- МЖСПП - Извештаи од МЖСПП 

Уп
ра

ву
ва

њ
е 

со
 

от
па

д 

- Одредување на видовите 
на отпад кои што ќе се 
генерираат на локацијата; 
- Квалитет на почва, 
површински подземни води; 
- Состојба на одлагалишта 

Согласно 
законска 
регулатива 

- Намален процент на 
генериран отпад; 
- Рекултивирани 
одлагалишта; 
- Применети мерки за 
интегрирано управување 
со отпадот 

- МЖСПП; 
- Локална 
самоуправа - ЈКП 

- Извештаи од МЖСПП, 
ЈКП, Локална самоуправа; 
- Катастар на создавачи на 
отпад при МЖСПП 
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14. НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 

 

Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 
51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и Правилникот 
за поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките 
планови (Сл. Весник на РМ бр. 78/06 И 37/14) и согласно Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 
95/13, 167/13 и 37/14), потребно е на локацијата да се изработи плански опфат за 
УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО 
Сопот, Општина Свети Николе. 

Реализацијата на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 
871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе ќе придонесе за социјален, 
економски и инфраструктурен развој на општината, заштита на животната средина и 
зајакнување на локалната власт и довербата на населението, рамномерен економски 
регионален развој на планскиот регион и привлеување на можни инвестиции. 

Главната цел на планскиот документ е да се обезбеди реално, економски 
издржано и еколошки квалитетно решение во областа на карактерот и намената на 
просторот, системот на градби, сообраќај и инфраструктура на планскиот опфат. 

Поединечните цели на планскиот документ се: 

 Утврдување на границите на катастраските парцели согласно потебите на 
сопствениците на земјиштето, граѓаните и локалната самоуправа, како и 
јасно дефинирање на класите на намени; 

 Спречување на бесправната градба на инидидуални семејни објекти за 
домување; 

 Обезбедување услови за порационално искористување и уредување на 
просторот за градба на објекти за домување, објекти за комерцијална 
намена, запазување на заштитното зеленило, како и регулирање на 
сообраќајната, комуналната, односно водоводната и енергетската 
инфраструктура; 

 Обезбедување поголема искористеност на земјиштето преку максимално 
користење на парцелите спрема важечките параметри; 

Во рамки на насоките за изработка на планови од пониско ниво, кои ги дава 
Просторниот План, за стопански комплекси од ваков тип треба да се почитува 
следното: 

Избор и распоред на стопанските активности согласно со природните услови, 
расположивата работна сила и постојаните стопански капацитети; 

Создавање можности за отварање на нови работни места со да се задржи 
постојаното население и да се намалат миграциите; 
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Обезбедување на спроведување на постојаните закони и прописи со кои се 
заштитува просторот, ресурсите и националното богатство и се организира и уредува 
просторот со цел за вкупен развој, а особено во однос на: 

Бесправната градба; 

Стопанисувањето со шумите, земјоделското земјиште, водите и друго; 

Заштита на создаденото и природното богатство; 

Насоките и критериумите за уредување на просторот надвор од градежните 
подрачја треба да се утврдат со помош на стручни основи и упатствата од ресорите на 
земјоделството, водостопанството, шумарството и заштита на животната средина. 

Планскиот документ е за рок од 10 години, а опфатот е 2,48 ha. 

Посебните услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и 
градбите за секоја урбанистичка единица за планирање и градежна парцела содржат 
детални податоци за условите за градење и служат за спроведување на планот со 
непосредно изготвување на извод од планот и решение за локациски услови. Овие 
услови се сумирани и пресликани во Извештајот за стратегиска оцена.  

Извештајот за стратегиска оцена ги разгледува основните податоци за животната 
средина во и околу предметното подрачје, а тие се однесуваат на: 

Географската положба; 

Релјефните услови, наклон и експозиција на терените; 

Сеизмичките карактеристики, кои укажуваат на тоа дека територијата на 
општината, припаѓа на простор кој е подложен на чести земјотреси предизвикани од 
локални и поодалечени епицентрални жаришта, кои може да се манифестираат со 
епицентрален интензитет од VII и VIII според МКС скала; 

Климатските услови на регионот со климатски елементи од умерено-
континетална клима; 

Квалитетот на воздухот како еден од главните медиуми и фактори за квалитетно 
живеење во животната средина; 

Културното наследство не е евидентирано во близина на предметната локација; 

Состојбата со биодиверзитетот (флора и фауна) на планскиот опфат; 

Пределските карактеристики на предметното подрачје; 

Демографските карактеристики во Општината од аспект на вкупното население, 
наталитетот и морталитетот, како и стапката на невработеност; 

Воените разурнувања, природните и техничко-технолошките катастрофи се 
земени во предвид и анализирани во овој извештај; 

Во изработката на овој извештај беше разгледан и стопанскиот развој кој според 
Просторниот План на Република Македонија се базира на дефинираните цели на 
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економскиот развој во „Националната Стратегија за економскиот развој“, определбите 
за рационално користење на потенцијалите и погодностите на развојот и поставеноста 
на системот на населби, како и политиката за порамномерна и порационална 
просторна организација на стопанството. 

Користењето на земјиштето се разгледува како една од основите цели на 
Просторниот План на Република Македонија и се однесува на рационално користење 
и заштита на природните ресурси, искористувањето на погодностите за производство 
и лоцирање на преработката на простори врзани со местото на одгледување или 
искористување. Меѓу приоритетните определби на Просторниот План е заштита на 
земјоделското земјиште, а особено ограничување на трансформацијата на земјиштето 
од I-IV бонитена класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и 
природната плодност на земјиштето. 

Во извештајот за стратегиска оцена на животната средина разгледани се и 
релевантните аспекти на моменталната состојба на животната средина и што 
највројатно би се случило доколку не дојде до имплементација на планскиот 
документ/најверојатната еволуција без имплементција на стратегијата, планот или 
програмата. Во анализираниот случај, состојбата без имплементација на планскиот 
документ е оценета како непогодно решение за одржливиот развој на Општината. 

Посебно внимение во извештајот се посветува на описот на веројатните 
влијанија на планскиот документ врз медиумите и областите на животната средина и 
врз социо-економските и демографските карактеристики, а исто така се предвидени и 
мерки за спречување, ублажување или отстранување на негативните влијанија. 

Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на УПВНМ за изградба на викенд 
населба на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе 
врз животната средина ги разгледува негативните влијанија врз специфичните 
медиуми и области на животната средина и мерките за ублажување на негативните 
влијанија во поширок обем, додека пак изведбата на секој планиран објект (проект) е 
предмет на разгледување на постапката за оцена на влијанијата на проектите врз 
животната средина и кон неа ќе се пристапи дополнително. 

Се обработуваат влијанијата на планскиот документ и мерките за ублажување на 
влијанијата врз:  

- Демографските карактеристики и човековото здравје - реализацијата на Планот 
ќе има незначителни негативни и краткотрајни влијанија врз здравјето на луѓето при 
изградбата, и според тоа се предвидени соодветни мерки за намалување на 
влијанијата: контрола на интензитетот на бучавата и контрола на квалитетот на 
амбиентниот воздух; 

- Социо-економската состојба - реализацијата на Планот ќе има позитивни 
долгорочни влијанија врз социо-економската состојба и поради тоа не се предвидуваат 
мерки за намалување на влијанијата; 
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- Квалитетот на амбиентниот воздух - реализацијата на Планот ќе има 
незначителни негативни влијанија врз здравјето на луѓето при изградбата и во 
оперативната фаза, и поради тоа се предвидени соодветни мерки за намалување на 
влијанијата: примена на јавен транспорт за вработените, користење на еколошки 
горива, контрола на испуштање на издувни гасови од технолошкиот процес, користење 
на природниот гас, зелени заштитни појаси; 

- Бучава и вибрации - зголемен интензитет на бучава и вибрации ќе се појави во 
фазата на изградба, додека за време на фаза на користењеинтензитетот на бучавата 
е намален, а појава на вибрации не се очекува. Предвидени се соодветни мерки за 
намалување на влијанијата од бучава: ограничување на дневните работни часови, 
поставување на заштитни зелени појаси, користење на технички исправна и помалку 
бучна опрема; 

- Квалитет на површинските и подземните води, со оглед на тоа што овој медиум 
е најосетлив при реализацијата на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн 
Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе за спречување на 
негативните влијанија предвидени се генерални мерки. Границите на заштитните зони 
и дозволените активности во нив треба најстрого да се почитуваат и применуваат како 
од страна на инвеститорот така и од изведувачот на работите. Мерките за 
намалување на влијанијата врз квалитетот на површинските води се однесуваат на 
забранети дејности во првата потесна заштитна зона. 

- Почвата – доколку се применува системот на ефикасно управување со отпадот 
во цврста и течна состојба, не се очекуваат негативни влијанија врз водите со 
реализација на планскиот документ, а се предлага примена на мерки за намалување 
на влијанијата кои ќе бидат утврдени при изработка на елаборатот за заштита на 
животната средина; 

- Биодиверзитетот (флора и фауна) – реализацијата на планскиот документ нема 
да предизвика позначајни негативни влијанија во глобални рамки, бидејќи на 
предметното подрачје не се евидентирани ендемични видови, па според тоа се 
предлага примена на мерки за намалување на влијанијата кои ќе бидат утврдени при 
изработка на елаборатот за заштита на животната средина, односно студијата за 
влијание на проектот врз животната средина; 

- Природното наследство – во околината има повеќе предлози за споменик на 
природата и природни резервати, па треба да се почитуваат препораките дадени од 
експертите. 

- Пределските карактеристики – со реализацијата на планот ќе дојде до 
нарушување на пределските карактеристики, па според тоа предвидени се соодветни 
мерки за ублажување на влијанијата: заштитни појаси, адекватно уредување на 
просторот, унапредување на естетските вредности, зачувување на пределските 
карактеристики, рационално користење на природните ресурси; 
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Културното наследство – не е евидентирано културно наседство во непосредна 
близина на планскиот опфат, па според тоа не се предвидуваат посебни мерки во 
планската документација; 

- Управувањето со отпадот – доколку се воспостави ефикасен систем за 
управување со цврстиот отпад и според тоа не се очекуваат негативни влијанија; 

- Несреќи и хаварии - согласно Законот за одбрана, Законот за заштита и 
спасување и Законот за управување со кризи, задолжително треба да се применуваат 
мерките за заштита и спасување; 

Како составен дел од извештајот е и Планот за мониторинг, со чија реализација 
ќе се обезбедат податоци за состојбата на одредени медиуми на животната средина 
(воздух, вода, почва), како и следење на примената на мерките за ублажување и 
ефектите од примената на истите. 

Планот за мониторинг овозможува следење на состојбата на животната средина 
преку следните параметри, кои се прикажани табеларно во самиот Извештај: 

 Здравје на луѓето; 
 Квалитет на амбиентен воздух; 
 Ниво на бучава; 
 Квалитет на површински води; 
 Квалитет на подземни води; 
 Квалитет на почва; 
 Отпадни води; 
 Создавање и управување со отпад; 
 Состојба на биодиверзитетот (флора и фауна); 
 Хаварии и несреќи. 
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15. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 

Заклучоци и препораки кои беа дефинирани при изработката на извештајот за 
стратегиска оцена на животната средина за реализација на УПВНМ за изградба на 
викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети 
Николе се следините: 

 Примена на насоките и елементите за изработка на просторни и 
урбанистички планови од аспект на заштита на животната средина и примена 
на мерките и активностите за рационално користење и заштита на просторот, 
дефинирани во предлог планската документација; 

 Спроведување на Планот за мониторинг, со кој ќе се добијат податоци 
за состојбата на одредени медиуми на животната средина и следење на 
ефектите од примената на мерките за ублажување на негативните влијанија; 

 Земање в предвид проценките за ризик (ранливост) од климатските 
промени и мерките за ублажување на влијанијата, посебно во тематската 
област води, т.е зголемениот ризик од поплави во регионот.  

 Спроведување на мерките за заштита и спасување, дефинирани во 
планската документација; 

 

Реализацјата на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 
871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе за изградба на ваков на содржини се 
очекува да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно 
окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и 
уреденост на просторот и се разбира економски ефекти манифестирани преку 
привлекување на нова работна сила и вработување, доколку е базирана врз 
принципите на одржлив развој и се одликува со максимално почитивање и вградување 
на нормативите и стандардите за заштита на животната средина.  

Вградувањето на аспектите на животната средина при процесот на 
урбанистичкото планирање и партиципативната демократија која вклучува учество на 
јавноста при стратешко планирање и развој на општината се основни начела за 
изработка на урбанистичката планска документација.  

Реализацијата на УПВНМ за изградба на викенд населба на м.в. “Трн Дол“, КП 870, 
871/1, 878 и 879, КО Сопот, Општина Свети Николе ќе придонесе за социјален, 
економски и инфраструктурен развој на општината, заштита на животната средина и 
зајакнување на локалната власт и довербата на населението, како и и привлекување 
на можни инвестиции. 
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TEREN

7

450.07

TEREN

8

447.52

TEREN

9

446.84

TEREN

10

446.39

ASFALT

11

446.41

ASFALT

12

444.13TEREN

13

444.09
TEREN

14

443.65

TEREN

15

443.52
TEREN

16

445.55
TEREN

17

445.10

TEREN

18

444.87

TEREN

19

446.31

TEREN

20

446.71

TEREN

21

447.52

TEREN

22

447.79TEREN

23

448.52
TEREN

24

450.27TEREN

25

451.98

TEREN

26

453.18

TEREN

27

453.04 TEREN

28

451.40
TEREN

29

450.14

TEREN

30

449.84

TEREN

31

449.78TEREN

32

449.09

TEREN

33

447.52

TEREN

34

448.01

TEREN

35

449.73

TEREN

36

450.40

TEREN

37

451.82
TEREN

38

451.55 TEREN

39

449.54

TEREN

40

450.60

TEREN

41

453.12

TEREN

42

454.33

TEREN

43

453.10

TEREN

44

455.20

TEREN

45

455.55

TEREN

46

456.15

TEREN

47

456.03

TEREN

48

456.78

TEREN

49

457.47

TEREN

50

458.05

TEREN

51

458.56

TEREN

52

458.81

TEREN

53

460.03

TEREN

54

460.36

TEREN

55

459.81

TEREN

56

459.05

TEREN

57

458.76

TEREN

58

457.22

TEREN

59

455.86

TEREN

60

456.52
TEREN

61

454.68

TEREN

62

453.89

TEREN

63

455.09

TEREN

64

454.25

TEREN

65

452.90

TEREN

66

452.98

TEREN

67

454.25

TEREN

68

454.50

TEREN

69

454.58

TEREN

70

453.17

TEREN

71

452.58

TEREN

72

450.47TEREN

73

450.91

TEREN

74

449.10

TEREN

75

448.74

TEREN

76

449.64

TEREN

77

449.78

TEREN

78

449.95

TEREN

79

450.57

TEREN

80

451.01
DALEKOVOD

81

451.97

TEREN

82

451.84

TEREN

83

454.49

TEREN

84

456.07

TEREN

85

456.07

TEREN

86

456.81

TEREN

87

456.26

TEREN

88

457.54

TEREN

89

456.40

TEREN

90

456.76

TEREN

91

456.36

TEREN

92

456.51

TEREN

93

456.48

TEREN

94

455.96TEREN

95

455.90

TEREN

96

456.63

TEREN

97

456.85

TEREN

98

458.43

TEREN

99

459.10
TEREN

100

458.37

TEREN

101

458.29

TEREN

102

459.81

TEREN

103

460.12

TEREN

104

460.70

TEREN

105

460.78

TEREN

106

460.95

TEREN

107

461.52
TEREN

108

460.64

TEREN

109

460.91TEREN

110

460.53

TEREN

111

460.78

TEREN

112

459.23

TEREN

113

459.73

TEREN

114

458.93

TEREN

115

458.11

TEREN

116

456.41

TEREN

117

456.72

TEREN

118

454.07

TEREN

119

452.88

TEREN

120

454.93
TEREN

121

454.35

TEREN

122

451.87

TEREN

123

452.73

TEREN

124

450.64

TEREN

125

452.45

TEREN

126

451.62

TEREN

127

452.15

TEREN

128

452.57
TEREN

129

451.40

TEREN

130

450.91

TEREN

131

453.61

TEREN

132

454.01

TEREN

133

451.24

TEREN

134

454.58

TEREN

135

454.62

ASFALT

136

455.86

TEREN

137

455.23

TEREN

138

452.03

ASFALT

139

452.37

ASFALT

140

449.68

TEREN

141

449.68

TEREN

142

449.30
ASFALT

143

446.39

ASFALT

144

446.36

145

146

444.21
147

444.15

TEREN

149

446.05

TEREN

150

445.84

TEREN

151

445.27

TEREN

152

445.03

TEREN

153

445.01

TEREN

154

445.53

TEREN

155

444.96

TEREN

156

444.47

TEREN

157

444.46

TEREN

158

444.47NOZICA

159

445.40
IVICA

160

447.17

IVICA

161

447.06

IVICA

162

447.16

IVICA

163

447.31

IVICA

164

447.31IVICA

165

447.54

TEREN

166

446.00

IVICA

167

447.37

IVICA

168

447.67

IVICA

169

447.92

IVICA

170

447.89IVICA

171

447.67DALEKOVOD

172

447.04

DALEKOVOD

173

447.09
IVICA

174

446.70 IVICA

175

445.98

NOZICA

176

446.25

NOZICA

177

445.97

NOZICA

178

445.64

NOZICA

179

445.43
TEREN

180

444.13

TEREN

181

445.20

TEREN

182

443.17

TEREN

183

442.96 TEREN

184

441.58

NOZICA

185

441.17

NOZICA

186

441.10

NOZICA

187

440.30

NOZICA

188

439.67

NOZICA

189

438.73

NOZICA

190

438.53

NOZICA

191

436.84

NOZICA

192

436.77

IVICA

193

438.63

IVICA

194

438.12

TEREN

195

437.72

TEREN

196

437.18

IVICA

197

439.61

IVICA

198

440.75

IVICA

199

441.26

IVICA

200

441.87

IVICA

201

442.85

IVICA

202

443.35

IVICA

203

443.02

IVICA

204

443.04

IVICA

205

442.99

NOZICA

206

443.69

IVICA

207

444.37

IVICA

208

444.01

IVICA

209

444.68

NOZICA

210

443.71

NOZICA

211

443.73

IVICA

212

444.86

IVICA

213

444.88
NOZICA

214

443.26

NOZICA

215

443.34

NOZICA

216

443.61

IVICA

217

445.15

IVICA

218

445.48
NOZICA

219

444.01
IVICA

220

445.09
IVICA

221

444.47

NOZICA

222

444.16

TEREN

223

442.78

TEREN

224

442.83

IVICA

225

439.40

IVICA

226

439.94

IVICA

227

439.69

IVICA

228

439.12
NOZICA

229

437.50

NOZICA

230

437.17

TEREN

231

435.87

TEREN

232

435.53

NOZICA

233

437.74

NOZICA

234

437.12

TEREN

235

436.16

IVICA

236

436.36

IVICA

237

436.74

IVICA

238

437.36

NOZICA

239

437.16

TEREN

240

438.04

TEREN

241

439.80

TEREN

242

444.38

TEREN

243

442.42

TEREN

244

445.66

TEREN

245

449.89

TEREN

246

449.76

TEREN

247

444.42

TEREN

248

443.84

TEREN

249

444.97

TEREN

250

447.82

TEREN

251

448.42

TEREN

252

447.73

TEREN

253

449.29

A4

A4

A4

A4

A4

E2

75
72

81
9,2

4639873,3

75
72

92
7,5

4639955,2

4639788,9

75
73

09
3,7

4639897,8

75
73

03
2,5

75
73

04
9,4

4639665,9

75
72

94
6,4

4639803,8

кон село Горобинци

кон село Сопот
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ПРОЕКТАНТ:

Прилог бр.:

Размер:
1 : 1000

ИНВЕСТИТОР:

Геинг Кребс унд Кифер  ДОО
ул. Борис Трајковски 111
1050 Скопје
Република Македонија

Димензии:
540 x 345 mm

Д.Јаневски, Д.Дејановски, Ф.Гавриловски, З.Матлиевски и В.Јаневски

ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО
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   ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА                                                                M 1:1000

ПЛАНЕР
Мирјана Спироска, дипл.инж.арх
овластување 0.0135

ВНАТРЕШНА КОНТРОЛА
Емилија Галовска, дипл.инж.арх
овластување 0.0231

Наслов:
СИНТЕЗЕН ПЛАН

ПРОЕКТ/ПЛАН
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО СОПОТ

ЗА ВИКЕНД НАСЕЛБА
НА МВ „ТРН ДОЛ“, КП 870, 871/1, 878 И 879, КО СОПОТ,ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

СИНТЕЗЕН ПЛАН

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО СОПОТ
ЗА ВИКЕНД НАСЕЛБА
НА МВ „ТРН ДОЛ“, КП 870, 871/1, 878 И 879, КО СОПОТ,ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

ПРОЕКТАНТИ И СОРАБОТНИЦИ
Даниела Кордоска, дипл.инж.арх.
м-р Валерија Димитровска, дипл.инж.арх.
Драган Ристоски, дипл.инж.арх.
Ирина Темелковска, дипл.инж.арх.
Миле Наумоски,  дипл.инж.арх.
м-р Верица Јошеска, дипл.инж.арх.
Иво Антониjевиќ,  дипл.инж.арх.
м-р Мина Антиќ, дипл.инж.арх.
Нина Карангелеска, дипл.инж.арх.
Весна Скендерова, град.тех.
Љиљана Петровска, арх.тех.

ГРАНИЦА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ     24 809 м²/ 2,48ха

НАМЕНА НА ПОВРШИНИ:

Д        ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА
           Д2 - Заштитно зеленило
           Д3 - Спорт и рекреација

A      ДОМУВАЊЕ
         A4 - Времено сместување

Е       ИНФРАСТРУКТУРА
          Е1 - Комунална инфраструктура
          Е2 - Комунална супраструктура
          Е3 - Некомпатибилна инфраструктура

ПОСТОЈНИ НАДЗЕМНИ ВРСКИ_10кV
ПЛАНИРАНА ЕЛЕК.МРЕЖА

ПЛАНИРАН ВОДОВОД
ПЛАНИРАНА ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА

ПЛАНИРАН БУНАР

ПЛАНИРАНА ПРЕЧИСТИТЕЛНА СТАНИЦА

ПЛАНИРАНА ТРАФОСТАНИЦА

КОЛОВОЗ
ТРОТОАР

КОТА НА АСФАЛТ

НАКЛОН НА УЛИЦА
presek  1-1  

PRISTAPNA  ULICA

5,5
7

1,5

РЕГУЛАЦИОНА ЛИНИЈА

ГРАНИЦА НА ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА

БРОЕВИ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ

ЕЛЕМЕНТИ  НА СООБРАЌАЈНИЦА

ОСКА НА СООБРАЌАЈНИЦА

1., 2., 3. ...

ГРАДЕЖНА ЛИНИЈА

РЛ

ГЛ

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО
СОПОТ,

ЗА ВИКЕНД НАСЕЛБА
НА МВ „ТРН ДОЛ“, КП 870, 871/1, 878 И 879,

КО СОПОТ, ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
 плански период (2017 - 2027)

предлог план

Технички број:
ПУ_250_12/16

Дата:
август, 2017

N 34‰

NW 196‰

NE 90‰

E 13‰

SE 183‰

S 29‰SW 50‰

W 52‰


