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КРАТЕНКИ

ГУП

Генерален урбанистички план

ДУП

Детален урбанистички план

ЛУПД

Локална Урбанистичка планска документација

ОВЖС

Оценка на влијание врз животната средина

ЕУ

Европска унија

ИСКЗ дозволи

Дозвола за Интегрирано спречување и контрола
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Меѓународна организација за стандарди
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Единица на локална самоуправа
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Национален акционен план за животна средина
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Просторен План

РСМ

Република Северна Македонија

УП

Урбанистички план

СОЖС

Стратегиска оцена на животната средина

CDM

Механизам на чист развој

УХМР

Управа за хидрометеоролошки работи

КО

Катастарска општина

КП

Катастарска парцела

ЈП

Јавно претпријатие
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1. ВОВЕД
По иницијатива на компанијата ФПМ „Минол“ ДООЕЛ Штип започната е
постапка за изготвување на ЛУПД со основна класа на намена Г2 – лесна и
незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип.
Инвеститорот пристапи кон изработка на ЛУПД врз основа на Условите за
планирање на просторот и Планската програма за изработка на урбанистички
планови за територија на Општина Штип за 2018 година.
За предметниот опфат беа изработени Услови за планирање на просторот за
изработка на Локална урбанистичка планска документација со основна класа на
намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1 и дел од КП 236,
КО Софилари, Општина Штип, кои произлегуваат од Просторниот план на
Република Македонија, изработени од Агенцијата за планирање на просторот со
тех. бр. Y03218 од јули 2018 година.
Локалната Урбанистичка Планска документација е изработена од ЈП
„Стипион 2011“ Штип во февруари 2020 година.
Целта на ЛУПД е формирање и дефинирање на градежна парцела,
добивање на максимална површина за градба согласно законските прописи за
предвидување на градба со основна класа на намена Г2 (лесна и незагадувачка
индустрија) со нивни компатибилни класи на намена.
Согласно законската регулатива од областа на животната средина при
подготовка на краткорочни, среднорочни и долгорочни плански документи на
национално и локално ниво за развој на општините во сите аспекти (урбан развој,
индустрија, развој на мали и средни претпријатија, туризам, земјоделие,
транспорт и др.) потребно е спроведување на постапка за Стратегиска оцена
на влијание на планскиот документ кој се подготвува (план, програма или
стратегија) врз животната средина.
Постапката е правно обврзувачка во согласност со националното
законодавство (Глава X од Закон за животна средина – Сл. Весник на РМ бр.
53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,
187/13, 42/14, 44/15, 192/15, 39/16, 99/18 и подзаконските акти) и со нејзино
навремено спроведување се обезбедува идентификување на сите можни
негативни и позитивни влијанија на планот, програмата или стратегијата врз
животната средина, се дефинираат алтернативи и можни мерки за ублажување,
намалување или одбегнување на негативните влијанија врз сите елементи на
животната средина.
Како дел од постапката за спроведување на стратегиска оцена на влијание
на планскиот документ врз животната средина беа подготвени Одлука (дадено во
Поглавје 14.3) и Формулар за спроведување на стратегиска оцена за ЛУПД со
основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП
165/1, КО Софилари, Општина Штип кое беше испратено до МЖСПП на
одобрување. По однос на доставената Одлука и Формулар за спроведување на
стратегиска оценка заедно со пропратна документација Министерството за
животна средина и просторно планирање изготви Известување во кое ја
прифаќа Одлуката за спроведување и дава насоки да се спроведе
целокупната постапка за стратегиска оцена врз животната средина за
предметната ЛУПД (Поглавје 14.4).
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Во текот на изработката на планската документација добиени се позитивни
Мислења од неколку надлежни институции и компании: Мислење од Дирекција за
заштита и спасување, подрачно одделение Штип бр.09-16/2, 31.1.2020, Агенција
за цивилно воздухопловство бр.12-8/2020, Мислење од ЈП "Исар" – Штип (Јавно
Претпријатие за комунално производни и услужни работи) бр.15 – 30, 31.01.2020
година, Известување од Електродистрибуција Дооел Скопје бр.10928/2 од
11.2.2020, Известување од Македонски Телеком АД Скопје, Завод за заштита на
спомениците на културата и музеј, Штип бр. 0302-45/4 од 18.2.20202.
Сите Мислења се во насока на одобрување на изработката на ЛУПД со
основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1
и дел од КП 236, КО Софилари, Општина Штип.
Планскиот документ кој е предмет на анализа и за кој се однесува
Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина е Локална урбанистичка
планска документација ЛУПД со основна класа на намена Г2 – лесна и
незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип.
Локалитетот се наоѓа на околу 5 km југо западно од градот Штип во
воздушна линија или на околу 8 km од Штип движејќи се по магистралниот пат А4
(Штип – Радовиш) во правец кон Радовиш. Истиот е во близина на с. Софилари, на
околу 1,5 km источно од селото и е на територијата на КО Софилари. Предметната
локација зафаќа површина од 0,41 ha.
Се очекува реализацијата на ЛУПД да овозможи формирање и дефинирање
на градежна парцела, која ќе му понуди на Инвеститорот изградба на
дополнителни објекти на оваа парцела, како и зголемување на употребната
вредност на градежното земјиште преку негова урбанизација. Новата класа на
намена ќе обезбеди економски развој и зголемување на вработувањето на
локалното население.
Вградувањето на аспектите на животната средина при процесот на
урбанистичкото планирање и партиципативна демократија која вклучува учество
на јавноста при стратешко планирање за развој на Општина Штип се основни
постулати за дизајнирање на урбанистичката планска документација.
При започнување на постапката за донесување на предметната ЛУПД со
основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1
и дел од КП 236, КО Софилари, Општина Штип, изработката на Извештајот за
Стратегиска оцена на влијание на Деталниот урбанистички план беше доверена на
Друштвото за технички консултантски услуги “ЕкоМозаик“ дооел Скопје. Во
подготовката на Извештајот учествуваа:
a)

М-р Славјанка Пејчиновска – Андонова, инж. на животна средина,
Експерт за Стратегиска оцена на животната средина и

b)

Тања Николовска, дипл. инж. за животна средина, Експерт за
Стратегиска оцена на животната средина

c)

Марија Николоска, дипл. инж. за животна средина, Експерт за
Стратегиска оцена на животната средина.

Извештајот за стратегиска оцена на животната средина беше подготвен во
периодот јули 2020 година.
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2. ЦЕЛ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА
2.1 ЦЕЛ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА И УПОТРЕБЕНА МЕТОДОЛОГИЈА
Цел на Извештајот за Стратегиска оцена за животна средина за ЛУПД со
основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП
165/1, КО Софилари, Општина Штип е навремено да ги вклучи целите на заштита
и унапредување на животната средина на подрачјето опфатено со планот во
целите дефинирани при изработката на ЛУПД од страна на планерите.
Навременото вклучување на целите на заштита на животната средина ќе овозможи
одржлив развој на Општината Штип.
Методологијата која се користеше при подготовка на Извештајот за
Стратегиска оцена на влијание на ЛУПД со основна класа на намена Г2 – лесна и
незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип (0,41
ha), врз животната средина се базира на спроведување на истражувања, проценки
и аналитички пристап кој опфати неколку чекори:
а) Преглед и анализа на сегашната состојба со животната средина во
предложениот плански опфат и неговата непосредна близина – градот Штип и
Општина Штип;
б) Запознавање со проектната документација за предметниот опфат,
Условите за планирање на просторот, документационата основа и планската
документација и графичките делови од истите;
в) Идентификација на веќе дефинираните цели за заштита и унапредување
на животната средина во постоечки стратешки документи на локално, национално
и меѓународно ниво:
 Просторен план на Република Македонија,
 Генерален Урбанистички План за град Штип 1999,


Национална Стратегија за развој на РМ,

 Локален План за заштита на животната средина за Општина
Штип – ЛЕАП подготвен во 2013 год.,
 Стратегија за Локален Економски Развој на Општина Штип
подготвена во 2015 година,
 Програма за развој на Источниот плански регион 2015 - 2019,
 Национален План за заштита на животната средина - НЕАП II,
 Национална Стратегија за одржлив развој,
 Национална Стратегија за приближување кон ЕУ,
 Индикатори за животна средина,
 Национална Стратегија за управување со отпад,
 Национален План за управување со отпад и др. документи.
г) Преглед на постоечка состојба на најважните елементи од животната
средина на подрачјето дефинирано со планскиот опфат кои би биле најосетливи
при реализирање на ЛУПД со основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка
индустрија на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип (0,41 ha);
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ѓ) Идентификација на позитивните и можните негативни влијанија од
реализирањето на Локалната урбанистичка планска документација врз клучните
елементи на животната средина;
е) Оцена на сите можни влијанија по неколку критериуми (во однос на
типот, природата, јачината, времетраењето, реверзибилноста, значењето,
синергетските ефекти и кумулативните зависности меѓу влијанијата;
ж) Проценка од страна на експертот дали влијанијата можат да бидат
спречени, избегнати, ублажени и/или компензирани;
з) Подготовка на План со превентивни и корективни мерки за ублажување
на влијанијата на планот врз животната средина и предлог на План за мониторинг
на спроведувањето на предложените мерки;
ѕ) 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
врз животната средина
и) Обезбедување на транспарентен процес на вклучување на јавноста и
одржување на јавна расправа.
При подготовка на Извештајот за стратегиска оцена врз животната средина
Експертот користеше голем број на стручна литература од оваа област стратешки
национални документи, национална релевантна законска регулатива,
меѓународни договори, карти, урбанистичката планска документација, различни
матрици за оценка, матрици за компатибилност на целите како и извештаи и
препораки од меѓународни институции водечки во светот во оваа проблематика.
Листата на користена литература и техничка документација кои во многу
придонесоа кон квалитетот на нацрт Извештајот за стратегиска оцена на
животната средина за планскиот документ е дадена во Прилог 1.
Како краен резултат од експертската работа е овој нацрт Извештај за
стратегиска оцена врз животната средина за ЛУПД со основна класа на намена
Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина
Штип (0,41 ha), кој е подготвен согласно барањата на Уредбата за содржината на
извештајот за стратегиска оцена на животната средина (“Сл. Весник на РМ “ бр.
153/07).
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3. ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ И
ПЛАНСКИ ОПФАТ
3.1 ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ
Локалната Урбанистичка Планска документација со основна класа на намена
Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина
Штип (0,41 ha) е подготвена од страна на ЈП „Стипион 2011“ во февруари 2020
година.
Подготовката на предметната ЛУПД, како место вон градско подрачје
наменето за лесна и незагадувачка индустрија, е базирана врз Законот за
просторно и урбанистичко планирање како и Правилникот за поблиската
содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови
(Службен весник на Република Македонија број 142/15) и Правилникот за
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен Весник на
Република Македонија број 42/15, 217/15, 222/15 и 228/15, 35/16, 99/16, 134/16,
33/17 и 86/18). Локалната урбанистичка планска документација е изработена
согласно Услови за планирање на просторот од јули 2018 година со технички број
Y03218 кои произлегуваат од Просторниот план на Република Македонија.
Составни делови на Локалната Урбанистичка Планска документација се:
а) Документациона основа со текстуален и графички дел и
б) Планска документација со текстуален и графички дел.
Документационата основа ги систематизира податоците за постојната
состојба во рамки на планскиот опфат и направена е анализа на можностите за
просторен развој и програмските проекции за подрачјето на планскиот опфат.
Систематизирани се податоци за географското и геодетско одредување на
планскиот опфат, границите и површината на планскиот опфат, претставен е
историјатот на планирање на подрачјето.
Подетално, документационата основа на ЛУПД ги содржи податоците и
информациите за: опис на локацијата на предметниот опфат, критериумите на
избор на локација, опис на методолошкиот пристап при изработка на ЛУПД, цел,
геодетско одредување на плански опфат, историјат на планирањето и
уредувањето на подрачјето на плански опфат и неговата околина, опис на
сегашната состојба на животната средина на предметниот опфат (географски,
геолошки, сеизмички, климатски и хидролошки карактеристики), податоци за
создадени вредности и чинители кои ја синтетизираат состојбата на животот на
човекот и начинот на употреба на земјиштето во рамките на планскиот опфат,
податоци за инвентаризација на земјиштето и зеленилото во планскиот опфат и
снимање на постоечки споменични целини и градби од културата, комунална
инфраструктура, анализа на степен на реализација на важечки УП во рамките на
опфатот, анализа на можностите за просторен развој со програмска проекција за
видот, просторната локација, темпото и обемот на мерките и содржините на
просторниот развој како и нумерички показатели за предметниот опфат.
Покрај горенаведените податоци, документационата основа содржи и
изјави од јавни претпријатија, институции и правни лица (пр. Дирекција за заштита
и спасување, подрачно одделение Штип, Агенција за цивилно воздухопловство, ЈП
"Исар" – Штип (Јавно Претпријатие за комунално производни и услужни работи),
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Електродистрибуција Дооел Скопје, Македонски Телеком АД Скопје, Завод за
заштита на спомениците на културата и музеј, Штип) за постоечки подземни
електрични, водоводни и инсталации како и присуство за локалитет од културно
наследство во рамките на предметниот опфат.
Графичкиот дел ги содржи: Извод од просторен план на Република
Македонија (користење на земјиште - 1:250000, систем на населби и сообраќајна
мрежа - 1:250000, водостопанска и енергетска инфраструктура - 1:250000,
реонизација и категоризација на просторот за заштита - 1:250000), ажурирана
геодетска подлога (1:1000), инвентаризација и снимање на изграден градежен
фонд (1:1000), Инвентаризација на земјиштето и зеленилото во планскиот опфат,
на изградениот градежен фонд, вкупната физичка супраструктура и изградената
комунална инфраструктура (1:1000), Инвентаризација на градби со правен статус
стекнат по основ на законот за постапување на бесправно изградени објекти
(1:1000).
Планската документација ги презентира планските решенија и ги
дефинира сите плански одредби потребни за донесување и спроведување на
планот.
Во овој дел од документацијата претставени се видот на планот, назив на
подрачјето на планскиот опфат, географската и геодетската местоположбата на
планскиот опфат, опис и образложение на планскиот концепт за просторен развој
и хармонизација на просторот на подрачјето во рамките на планскиот опфат. Исто
така се прикажани и опис и образложение на планските решенија за изградба
(сообраќајно решение, водоводна, фекална и енергетска инфраструктура, план на
зелени површини, план на површини за градба, како и кратка анализа на
економското образложение за начинот и динамиката на финансирање на
реализација на планското решение.
Во Поглавје 4 од планската документација опфатени се мерките за заштита
на животната средина од аерозагадувања, загадувања на почви, извори на бучава,
заштита од пожари, мерки за заштита и спасување, мерки за заштита од пожар на
објектите, мерки за заштита воени разурнувања и природни непогоди, заштита и
спасување од експлозии и опасни материи, заштита и спасување од урнатини,
мерки за спречување на бариери за лица со инвалидност, мерки за заштита од
поплави, порои и суводолици, мерки за заштита од ерозија.
Опфатени се и нумеричките податоци за нумеричките и билансните
показатели за предметниот опфат (број на градежна парцела – ГП, нејзина вкупна
површина и бруто површина за градба, класа на намена на земјиштето, висина на
објектот и сл.) како и општи и посебни услови за изградба, развој и користење на
земјиштето).
Графичките прилози на планската документација ги содржат следните
информации: план на намена на површина (1:1000), регулационен план и план на
површини за градење (1:1000), сообраќаен и инфраструктурен план (1:1000),
синтезен план (1:1000).
3.2 ПЛАНСКИ ОПФАТ
Планскиот опфат се наоѓа на околу 5 km југо западно од Град Штип во
воздушна линија или на околу 8 km од Штип движејќи се по магистралниот пат А4
(Штип – Радовиш) во правец кон Радовиш. Истиот е во близина на с. Софилари, на
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околу 1,5 km источно од селото и е на територијата на КО Софилари. Предметната
локација зафаќа површина од 0,41 ha, и истата е надвор од урбан опфат.

Вкупната површина на планскиот опфат каде ќе се одвиваат предвидените
активности е 3.158,43 m2 (или 0,41 ha) и со вкупна бруто површина од 6.703 m2.
Планскиот опфат Слика 1 е дефиниран со следните граници: од северната,
источната и јужната страна оди по граница на КП 165/1, а од западната по постојна
ограда евидентирана во ажурираната геодетска подлога.
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Слика 1 Граници на планскиот опфат на ЛУПД со основна класа на намена Г2 – лесна и
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Приказ од координатите на планскиот опфат во Општина Штип се дадени во
Табела 1.
Табела 1 Приказ на геодетско одредување на плански опфат
Координати на планскиот опфат
X=7595982.8837
X=7595981.0767
X=7595966.2537
X=7595972.1497
X=7595967.8132
X=7595969.6187
X=7595974.3927
X=7595978.3945
X=7595981.2797
X=7595980.8183
X=7595988.2376
X=7596001.8552
X=7596015.0517
X=7596035.7757
X=7596049.9927
X=7596042.7707

Y=4618168.5467
Y=4618165.6447
Y=4618152.2537
Y=4618138.4237
Y=4618133.9977
Y=4618125.2397
Y=4618114.3177
Y=4618108.9311
Y=4618106.0547
Y=4618105.6678
Y=4618095.6782
Y=4618102.4902
Y=4618109.1317
Y=4618117.2057
Y=4618117.0627
Y=4618128.5677

3.3 НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО
Намената на просторот од 0,41 ha ќе биде Г – производство, дистрибуција,
сервиси односно Г2 – лесна и незагадувачка индустрија.
3.3.1 Сегашна состојба на предметниот простор
Предметната локација предвидена за реализација на проектните активности
не е опфатена со Генералниот урбанистички план (ГУП) на град Штип (донесен во
1999 год). Планскиот опфат којшто е предмет на овој проект се наоѓа вон плански
опфат (рурално, ненаселено место) и за истиот во моментот не постои
урбанистичка документација. ЛУПД е изработена врз основа на Услови за
планирање на просторот од јули 2018 година со технички број Y03218, кои
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произлегуваат од Просторниот план на РМ, како и согласно Планската програма
одобрена од Комисијата за урбанизам во Општина Штип.
Начинот на употребата на земјиштето во рамките на планскиот опфат е
условено од активностите на демографскиот, стопанскиот, економскиот и
сообраќајниот аспект. Анализата на моменталната состојба на планскиот опфат
покажува дека на теренот се регистрирани 2 објекти од деловен карактер (Б4 –
деловни простори) до кои има колски пристап од јужната страна на опфатот.
Постојната состојба на површините по намена на земјиштето е прикажана
на Табела 2.
Табела 2 Постојна површина по намена на земјиштето

Класа на намена

Површина (m2)

Процент (%)

Б4 – деловни простори

249

7,88

Б4 – деловни простори

171

5,41

Неизградена површина

2738

86,7

Плански опфат

3158

100,00

Во планскиот опфат сообраќајот се одвива преку постоен колски пат, кој се
движи долж јужната граница на опфатот.

Во рамките на планскиот опфат има изведен бунар и внатрешна водоводна
мрежа. Одведувањето на отпадните санитарни води е во септичка јама.
На (Слика 2) се прикажани постоечки објекти кои се евидентирани во рамки
на планскиот опфат.
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Слика 2 Фотографии од објектите кои се изградени на предметната локација во Општина Штип

3.3.2 Плански концепт за иден просторен развој
Со предметната ЛУПД е предвидена изградба на објект со основна класа на
намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија за дел од КП 165/1, КО Софилари,
Општина Штип. Границата на просторот од северната, источната и јужната страна
оди по граница на КП 165/1, а од западната по постојна ограда.
Локалната урбанистичка планска документација (ЛУПД) беше изработена
согласно со постоечките законски и подзаконски регулативи за просторно и
урбанистичко планирање односно Законот за просторно и урбанистичко
планирање (Сл. весник на РМ. бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 ,64/18 и
168/18), Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на графичка
обработка на урбанистичките планови (Сл. весник на РМ. бр. 142/15) и Правилник
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.
142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). Овој вид на
документација се изработува врз основа на Одлуката за уредување и користење
на просторот со определување на градежна парцела вон плански опфат на град
Штип и населени места во Општина Штип со Локална Урбанистичка Планска
Документација, донесена од страна на Советот на Општина Штип.
Реализацијата на ЛУПД со основна класа на намена Г2 – лесна и
незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1 КО Софилари, Општина Штип
предвидува изградба на објект кој согласно Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање односно класите на намена на земјиштето
припаѓа на Г – инфраструктура односно Г2 – лесна и незагадувачка индустрија.
Планскиот опфат зафаќа површина од 0,41ha, со вкупна бруто површина за
градење од 0,67 ha и висина на објект за градење од 12 m.
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При конципирање на планскиот просторен развој на теренот предвидено е
изградба на рампи пред влезот на парцелата со цел полесен пристап на
инвалидизирани лица односно отстранување на архитектонски бариери за
инвалидизирани лица.
3.3.3 Биланс на површини
Површините предвидени за градба се дефинирани во согласност со
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник
на РМ бр.142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18 ) и
поставените регулациони и градежни линии во кои може да се гради објектот во
согласност со параметрите дадени во планот и наведениот правилник.
Површините за градење во планот се ограничени со градежни линии во рамките
на кои е дозволена градбата.
Вкупната површина на планскиот опфат е 0,41 ha, а апроксимативната
површина на градба изнесува 2.234,3 m2 и висина на објект за градење од 12 m до
хоризонталниот венец на градбата.
Земјиштето на кое ќе се одвиваат проектните активности припаѓа на
земјиште од II класа (пасишта) кое е пренаменето во градежно земјиште со објекти
кои спаѓаат во класа Г – производство, дистрибуција, сервиси, Г2 – лесна и
незагадувачка индустрија.
Согласно Правилникот за стандарди нормативи за урбанистичко планирање
дозволена група на класа на намени и основни класи на намени за предвидениот
плански опфат се следните прикажани на Табела 3.
Табела 3 Приказ на планирана класа на намена за предвидениот плански опфат
Површина (m2)

Процент (%)

Г2 – лесна и незагадувачка
индустрија

3158,42

100

Плански опфат

3158,42

100

Класа на намена

Споредбените нумерички вредности од постојната состојба и планските
решенија се прикажани во Табела 4.
Табела 4 Споредбени нумерички вредности од постојната состојба и планските решенија
Класа на намена

Постојна состојба (m2)

Планиран развој (m2)

Б – мали и комерцијални
намени
Б4 – деловни простории

420

Г – Производство,
дистрибуција и сервиси
Г2 – лесна и незагадувачка
индустрија

3158,42

Неизградено земјиште

2738,42

Вкупно

3158,42

3158,42
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На Слика 3 е даден графички приказ на планот на површини за градење.

Слика 3 Приказ од план за површини за градење согласно планската документација

А) Сообраќајно решение
Во однос на сообраќајното решение показателите ја потврдуваат добрата
поставеност на локацијата во однос на сообраќајните правци и текови во земјата.
Врската до КП бр. 165/1, КО Софилари, Општина Штип е овозможена преку
постојна сообраќајница. Сообраќајниот пристап до локалитет е преку локален пат
со променлив профил од 4,0 m до 5,0 m.
Комплетна сообраќајна сигнализација на уличната мрежа, како вертикална
и хоризонтална, треба да се изведе согласно прописите од областа на сообраќајот.
Потребите за паркирање ќе се решаваат во рамките на сопствената парцела, на
паркиралишта со помалку од 20 места се предвидува минимум едно паркинг место
за инвалиди.
Комплетната сообраќајна сигнализација на сообраќајната инфраструктура,
паркинг просторот како вертикална и хоризонтална треба да се изведе согласно
законските прописи од областа на сообраќајот. Брзината на движење на возилата
во рамките на предметниот опфат треба да биде во согласност со типот на
проектираната сообраќајна мрежа како и нејзините техничките елементи.
Проектираната сообраќајна мрежа во рамките на градежната парцела е дадено на
Слика 4.

Слика 4 Графички приказ на сообраќаен план во рамките на планскиот опфат
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А) Водоснабдување и управување со отпадни води
На предметната локација нема водоводна мрежа. Северо - источно од
планскиот опфат е планирано да минува водоводна цевка на која Инвеститорот
може да предвиди решение со приклучување на постоечкиот водовод, во
соработка со ЈП “Исар Штип”.
Во рамките на планскиот опфат и во негова близина не постои изведена
фекална канализација. Одведувањето на фекалните отпадни води е во септичка
јама.

Слика 5 Графички приказ на Синтезен план во рамки на планскиот опфат

Во планскиот опфат не постои изведена атмосферска канализација,
Уличната атмосферска мрежа ќе биде изведена од коругирани ПЕ цевки од 315 до
500 мм и согласно важечките Правилници во неа ќе бидат зафатени исклучиво
само атмосферските води т.е. забрането е испуштање на фекални или отпадни
води. Испуштањето на атмосферските води ќе биде изведено во суводолицата
преку испусна градба со таложник. Атмосферската канализација ќе ги евакуира
отпадните атмосферски води од кровните површини на објектите, од површините
на пристапните улици и зелените површини.
Б) Електроенергетска инсталација
На границите на овој плански опфат моментално не постојат
електроенергетски објекти кои според предвидениот плански опфат можат да ги
задоволат потребите од електрична енергија, но покрај оваа парцела во
непосредна близина поминува 10kV далекувод на кој ќе се приклучи ново
предвидената ТС 10/0,4kV,630kVA. Инсталациите за јавно осветлување неопходно
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е да се водат во ровови со длабочина од 0.8 m и широчина во зависност од бројот
на водовите.
Во планскиот опфат нема изведена телефонска мрежа. Со планските
решенија на оваа локална урбанистичка планска документација предвиден е и
подземен телекомуникациски вод и надземна мрежа според потребите на
корисниците.
3.3.4 Реализација на планското решение
Реализацијата на Локалната урбанистичка планска документација ќе
обезбеди формирање на една градежна парцела со основна класа на намена Г2 –
лесна и незагадувачка индустрија и планирање на простор ограничен со градежни
линии, односно овозможување услови за плански развој на локалитетот.
Со цел да се спречат архитектонски бариери при движење на
инвалидизирани лица се предвидува, тротоарите непосредно пред раскрсниците
да се изведат со благи рампи кон коловозот. Пред секој влез во објектите
потребно е да постави рампа за движење на лица со инвалидитет.
Степенот на искористеност на градежно земјиште ќе биде економски
оправдан, доколку се обезбеди потребно ниво на сообраќајна услуга.
Изградбата на објект со намена Г2 ќе обезбеди зголемување на употребната
вредност на градежното земјиште преку негова урбанизација, што ќе предизвика
и привлекување на други инвеститори. Спроведувањето на предвидената
содржина на предметниот опфат ќе придонесе за локален економски развој.
3.3.5 Изводи од Просторниот План на Република Македонија
Карактеристиките на планскиот опфат и директната компатибилност со
Просторниот План на РМ (2002-2020) се дадени на следните изводи од ПП.

Користење на земјиштето

Систем на населби и сообраќајна мрежа
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Водостопанска и енергетска инфраструктура

Реонизација и категоризација на просторот за заштита
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4. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОСТОРОТ И СЕГАШНА СОСТОЈБА СО
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
За идентификација на сегашната состојба на медиумите на животната
средина како и чувствителните елементи на истата неопходно е разгледувањето
на карактеристиките на пределот каде е лоцирана предметната локација за
изградба на објект со класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија, кој
ќе биде во рамките на ЛУПД со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка
индустрија, за дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип.
Збирот на вредности и обележја создадени од природата (географската и
геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки,
педолошки, хидрографски, климатски и др.) ги претставуваат природните
карактеристики на едно подрачје и се директно поврзани со состојбата на
животната средина на тоа подрачје.
Паралелно е потребно да се евидентира сегашната состојба со медиумите
на животната средина како директен резултат на човековата активност
демографија, природно - културните добра, археолошки локалитети како и
состојбата со медиумите на животната средина, посебно оние кои се веќе
евидентирани како најосетливи. Тие би биле и најзасегнати од реализацијата на
ЛУПД за изградба на објект со основна класа на намена Г2-лесна и незагадувачка
индустрија, за дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип.
4.1 КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОСТОРОТ
4.1.1 Географска положбаa
Во централниот дел на Источна Македонија е лоцирано подрачјето на
Општина Штип и со својата површина од 556 km2 зафаќа 3,1% од површината на
Република Македонија, со 71 населено место. Општина Штип се граничи со 7
општини и тоа: Радовиш, Конче, Неготино, Градско, Лозово, Св. Николе и
Карбинци.
Општина Штип е во близина на
главните и поголеми сообраќајни артерии во
Република Македонија и Балканот. Преку
Штип поминуваат правци кои ја поврзуваат
Вардарската долина и Скопје, со источните
делови на Македонија и соседна Бугарија.

Општина Штип

Градот Штип го зафаќа просторот
околу Исарот и лежи во средното сливно
подрачје на реката Брегалница. Површината
на градот со населбите изнесува 13,5 km2.

Слика 6 Местоположба на Општина Штип

Гледано макро локациски, проектната локација се наоѓа на околу 5,5km
југозападно од градот Штип во воздушна линија или на околу 8km од Штип
движејќи се по магистралниот пат А4 (Штип – Радовиш) во правец кон Радовиш.
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Истиот е во близина на с. Софилари, на околу 1,2km јужно од селото и е на
територијата на КО Софилари, Општина Штип.
Планскиот опфат опфаќа дел од КП165/1, КО Софилари, Општина Штип.
Приказ од горенаведените објекти кои се наоѓаат во пошироката околина на
предметниот опфат за изградба на објектот е претставен на Слика 7.

Слика 7 Макролокација на проектната локација во Општина Штип

Сликовит приказ од непосредната близина на предметниот опфат е
прикажана на Слика 8.

Слика 8 Приказ на непосредна близина на проектната локација во Општина Штип

Катастарски, предметниот опфат припаѓа на КП 165/1, КО Софилари, во
Општина Штип. Оваа градежна парцела (со класа на намена Г2 – лесна и
незагадувачка индустрија) зафаќа површина од 3158,42 m2, со вкупна бруто
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површина за градење од 0,67 ha и висина на објект за градење од 12 m. Границите
на предметната градежна парцела се детално прикажани во Поглавје 3 (во делот
на описот на планскиот опфат).
4.1.2 Релјеф
Главните релјефни карактеристики на подрачјето на Општина Штип се
прикажани со хетерогени орографски особености, условени со мошне динамична
релјефна структура во која се застапени рамничарски делови претставени со дел
од Овче Поле, Ежово Поле и котлините по река Брегалница и Крива Лакавица,
ритчести простори и планински релјеф на Плачковица, Серта и Конечка.
Хетерогената релјефна физиономија на подрачјето ја потенцираат и
височинските разлики кои се движат од 204m по течението на реката Брегалница
до 1.676 m на планината Плачковица. Ваквата релјефна структура укажува дека
општината не претставува единствена природна целина. Според морфолошките
карактеристики, на подрачјето на општината јасно се издвојуваат 4 природни
целини: долината на Брегалница, Кривопаланечката долина, Ежево Поле со дел
од Овче Поле и западните падини на планината Плачковица.
Подрачјето на општина Штип е претежно со планинска и ридска
местоположба, бидејќи површините до 500 m n.v заземаат 65,1 % од вкупната
површина на Општината, со исклучок на Кочанската, Овчеполската и Лакавичката
котлина, со долините на реките Брегалница и Лакавица. Во релјефната
физиономија на територијата на градот Штип и непосредното негово опкружување
се издвојуваат три целини: ритчеста (околу 10%) расположена јужно и источно од
постојното градско јадро, падинска (околу 30%) од вкупната површина и
рамничарска (околу 60%) од вкупната територија на градот.
Теренот на кој се наоѓа предметниот опфат е од низински карактер.
4.1.3 Клима
Подрачјето на Општина Штип се карактеризира со умерено – континентална
клима и со одредени влијанија на изразито медитеранска клима преку долината
на река Брегалница. Ова подрачје се одликува со посебен температурен режим.
Тој е резултат на наведените обележја на подрачјето и на продорите на студени и
топли воздушни маси во текот на годината, кои во зимските месеци условуваат
доста ниски, а во летните месеци доста високи температури на воздухот. Поради
тоа, ова подрачје се одликува со зголемено апсолутно температурно колебање.
Најчесто во општината дува југозападен ветер кој е топол и благ, како
последица на продирање на топлите воздушни струи од Повардарието и најизразен
е во пролетните и есенските месеци. Покрај овој ветер често се јавува и
северозападен ветер кој е постуден и нај изразен е во март. На Слика 9 е
претставена ружата на ветрови за подрачјето на Општина Штип.
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Слика 9 Местоположба на локацијата и ружа на ветрови на подрачјето на Општина Штип
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Вкупното количество на врнежи на годишно ниво на територијата на
Општина Штип изнесува околу 472 mm врнежи, при што доминантен е дождот со
учество од 90 %. Најврнежлив месец е мај, додека најсув е август.
Конфигурацијата на теренот и климатските влијанија овозможуваат да има само
14 магловити денови во годината.
Осончувањето односно должината на сончеви периоди на подрачјето на
општината изнесува 2.376,9 часови годишно.
Пределот каде се наоѓа предметниот опфат е изложен на влијанијата
на умерено – континентална и медитеранска клима. Просечната годишна
температура изнесува 13 ºС. Најладен месец е јануари со 1,4 ºС, а најтопол
јули со 23,7 ºС, со ветрови кои преовладуваат од југоисточен и
северозападен правец.
4.1.4 Население
Во текот на времето, откако се водат пописи во државата, бројот на
население постојано варира поради социо – економските промени во општеството,
така да до 1961 година населението се намалува поради иселување на
населението од Општината, а потоа расте градското население, но за цело време
се чувствува миграција село – град и иселување на населението во поголемите
градови. Во меѓуопштинските преселувања кај општина Штип поголем е бројот на
доселените од отселените лица, односно таа е миграционо подрачје за жителите
од другите општини од Источниот регион. Поради тоа во периодот 1994-2002
година се јавува повторно зголемување на населението и во 2007 година во
општината живееле околу 48.110 жители. Според образование доминира
население со средно и пониско образование.
Бројот на лицата кои активно бараат работа во Штип во 2008 е помал од оној
во 2007 година за 15,7 %. Притоа, намалувањето на невработеноста е двојно
поголемо во градските (15,0 %) од тоа во руралните подрачја (7,6 %). Независно од
ваквите промени градската невработеност останува доминантна и нејзиното
учество во вкупната невработеност во двете набљудувани години изнесува 80 %.
4.1.5 Стопанство
Индустријата во Општина Штип претставува најзастапена стопанска гранка
во нејзиниот локален економски развој, која работи профитабилно и апсорбира
голем дел од работната сила.
Основен белег е текстилната индустрија што повеќе од половина век
успешно опстојува на штипско тло. Очекувано носечка економска активност во
општина Штип е текстилната конфекциска индустрија, а релативно голема е
застапеноста и на кожарската, прехранбената, дрвната и металната индустрија.
Од другите сектори се издвојуваат транспортните услуги и трговијата на големо и
мало. Меѓу најпознатите текстилни комбинати се: Албатрос, Кит - Го, Модена,
Мавис, Максима, Грација, Беас - С, Бритекс, Штипко, Штип - текс, Вивенди,
Милано, Ескада и др.
Исто така во прилог на локалниот економски развој на Штип оди и
реализацијата на слободната економска зона и изградбата на карго аеродромот.
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4.1.6 Културно наследство
Регистрираните културно – историски обележја на Општина Штип датираат
уште од неолитскиот, енеолитскиот, бронзенодопскиот, железнодопскиот,
хеленистичкиот, римскиот како и доцноантичкиот и средновековниот период.
Како најпрепознатливи се тврдината Исар и археолошкиот локалитет Баргала.
Тврдината Исар се наоѓа на н.м.в од 150 m, лоцирана во централниот дел
на градот Штип, од левата страна на реката Отиња (притока на река Брегалница,
која минува низ градот Штип). Истата потекнува од 14 век. Во источниот дел на
Хисар се регистрирани остатоци од ранохристијанска базилика со капители, од 6
век. археолошкиот локалитет Баргала претставува доцноантички град, (од 4 до 6
век) изграден од Римјаните.

4.2 ОПИС НА СЕГАШНАТА СОСТОЈБА СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
Општината Штип спаѓа во редот на неоптоварени средини во однос на
животната средина, како резултат на малиот број на жители, незастапеноста на
тешка индустрија, климатските фактори и секако грижата за животната средина.
4.2.1 Воздух
Општина Штип е меѓу ретките која може да се пофали со чист воздух поради
отсуство на тешка индустрија која е основен причинител за аерозагадувањето.
Постојаното присуство на ветар обезбедува перманентна аерација, така што и
смогот е ретка појава. Но поради перманентното зголемување на бројот на
моторни возила постои опасност од нарушување на квалитетот на воздух, поради
емисија на чад и издувни гасови, особено во централното градско подрачје.
Загадувањето на воздухот во рамките на Република Македонија се следи
преку Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на воздухот кој
вклучува 17 мониторинг места на кои се поставени мониторинг станици кои ги
мерат концентрациите на шест загадувачки супстанции (CO, SO2, O3, NO2, PM10 и
PM2,5). Најблиската мониторинг станица се наоѓа во градот Кочани и истата се
наоѓа на оддалеченост од околу 27 km североисточно од проектната локација во
Општина Штип. Податоците за состојбата на воздухот од ова мерно место се
сметаат за репрезентативни за предметното подрачје во Општина Штип. На Слика
10 е прикажана местоположбата на мерната станица за квалитет на воздух во
Кочани во однос на проектната локација во Општина Штип.
Преку мониторинг станицата во Кочани се мери загадувањето на воздухот
од сообраќајот, индустријата, јавните установи и од затоплувањето на
домаќинствата. Во мониторинг станицата Кочани се мерат концентрациите на ЅО2,
NO2, СО, РМ10 и О3.
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Мерна станица
во Кочани

Проектна
локација

Слика 10 Местоположба на мерната станица во Кочани во однос на предметната локација во
Општина Штип

Според податоците од мониторинг станицата во Кочани средно дневните
концентрации на SO2 не се надминати во текот на 2019 година, додека средно
дневната гранична вредност на PM10 во 2019 била надмината 66 пати.
Максималните дневни осумчасовни средни вредности на концентрациите
на O3 и CO, како и средно часовните концентрации на NO2, во текот на 2019 не
се надминати граничните вредности.
4.2.2 Вода
Како главна хидрографска артерија на територијата на општината се јавува
река Брегалница (со должина од 43 km) заедно со нејзините притоки: Плачковица,
Козјачка, Сува Река, Отиња (со должина од 3 km), долен тек на Злетовка, долен
тек на Лакавица и долен тек на Св. Николска. Водотеците во општината Штип
припаѓаат на брегалничкото сливно подрачје. Реката Брегалница минувајќи низ
централниот дел на градот Штип ги собира сите помали речни текови од неговата
територија.
Геолошкиот состав, слабата вегетациска покривка и неправилното
користење на земјиштето условуваат голем дел од Општината да е зафатен со
ерозивни процеси. Вкупно се регистрирани 39 поројни текови од кои 12 припаѓаат
на I, II и III категорија. Ерозивните процеси зафаќаат значителен дел од
површината на Општината, а ги заземаат просторите источно од река Брегалница,
западните падини на Плачковица, сливот на река Отиња и поголем дел од
просторот низводно од Штип. На Слика 11 е прикажан дел од пејзажот на река
Брегалница.

Слика 11 Река Брегалница и река Крива Лакавица
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Подземните води не се истражувани меѓутоа се претпоставува дека
насоката на природниот одвод го следи текот на површинските води.
Во близината на градот Штип, се наоѓа термо - минералната бања
“Кежовица“ и термалните извори Л'џи кај Ново Село. Истите извираат од
горно - јурските штипски гранити, пропратени со интензивна силификација. Во
локалноста Л'џи, во самото речно корито
на реката Брегалница, од гранитите
извираат хидротермални води со мала
издашност (околу 1,3 l/s и температура од
околу 28 - 30 оС). Кога водостојот на реката
е поголем, се зголемува издашноста на
главните извори до 1,5 l/s и температура
од 60 - 65 оС. Оваа термоминерална вода
по хемиски состав е хлоридно - натриска
и радиоактивна.
Слика 12 Главни геотермални полиња во Р. Македонија

Бањата Кежовица, според својата радиоактивност спаѓа во редот на
најрадиоактивните термоминерални води на Балканот.
Бањата
Кежовица
освен
хидролошките вредности, особено е
значајна поради лековитите својства на
водите, што дава можност за нејзино
искористување во здравствени цели.
Локалитетот претставува и туристички
мотив и може да се стави во туристичката
понуда на Општината, како центар со
здравствено – рекреативни и туристичко –
рекреативни карактеристики односно
здравствен туризам.
4.2.3 Отпад
Депонирањето на цврстиот комунален отпад е еден од посериозните
проблеми во општината и истиот се депонира на градската депонија лоцирана на
локалитетот Трештена Скала на 4 km од градот Штип, на 2 km од обиколниот пат
Скопје – Струмица.
Во градот Штип за собирањето на отпадот се грижи комуналното
претпријатие ЈКП “Исар” – Штип, кое е опремено со три специјални возила за смет,
три автоподигачи на контејнери и четири трактори.
Општината има назначено локација за депонирање на инертен отпад
(Старата депонија „Крстот“) и има склучено договор со приватно претпријатие за
уредување на истата. Но бидејќи истата нередовно се празни и нема простор за
ново одложување, се создаваат диви депонии во близина на населените места.
Помалите места не се опфатени со организирано собирање на отпадот, па
локалното население го фрла во близина на речните корита, суводолиците и други
површини, па при дождови или надоаѓање на реките голем дел од овој отпад,
преку локалните водотеци, завршува во Брегалница.
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4.2.4 Почва
Земјиштето во Општината претежно се користи за земјоделие за што
постојат добри природни и агротехнички услови. Обработливите површини,
претежно оризишта се простираат на горниот тек на река Брегалница. На
планините и ридовите се простираат пасишта, а на локалитетите Кулак и Добро
Поле се подигнати лозови насади.
Вкупната обработлива површина изнесува 15,282 ha и во нејзината структура
нивите заземаат 87,8 %, лозјата 6,3 % и овоштарниците 1,9 %. Необработлива
површина изнесува 30389 ha, со доминантно место на пасиштата со 58 % и шумите
41,1%. Интензивното урбанизирање и индустријализацијата довело до
трансформација на значителен дел од обработливото земјиште со тенденција тој
тренд да биде во пораст.
4.2.5 Растителен и животински свет
Територијата на Општина Штип е девастирано подрачје, сиромашно со
шуми, на кое секундарно се проширени големи површини ридски пасишта. Постои
јасно диференцирање на зонална вегетација и височински вегетациски појаси.
Најнискиот појас го зазема шумата од благун (Quercus frainetto) и бел габер
(Querco-Carpinetum orientalis). Горунот (Quercus dalechampii) и црниот јасен
(Fraxinus ornus) го сочинуваат дабовиот регион. Буковите шуми се застапени само
на Плачковица.
Најголеми пространства заземаат стаништата на шумата од даб плоскач и
цер (Quercetum confertae-cerris macedonicum), која го дава обележјето на целата
територија на Општината. Ливадската заедница се среќава во појасот на букови
шуми, а од значење е поради приносот и квалитетот, особено на белата детелина
(Trifolium repens) и ароматичните треви.

а) белата детелина (Trifolium repens)

б) Камилица (Matricaria chamomilla)

Слика 13 Ливадска заедница

Од животинскиот свет постои крупен и ситен дивеч, како и некои видови на
диви птици. Од дивечот се среќаваат: срни (Carpeolus carpeolus), диви свињи (Sus
scrofa), волк (Canus lupus), лисица (Canis vulpes), зајак (Lepus), а од птиците:
еребица (Perdix), гулаб (Columbia livia), камењарка (Perdix perdix), патка (Anas
acuta), гуска (Anser erythropus) и други.
Од аспект на заштита на биодиверзитет, околу 3km северно од проектната
локација се наоѓа појас (хабитати) на степолика и халофитна вегетација која
согласно националната регулатива и ратификуваните конвенции и ЕУ директивите
претставуваат чувствителни (ранливи) растителни видови и се од особен интерес
за нивна заштита. Главни карактеристики на ваквиот вид на вегетација се
следните: степоликата вегетација се развива на палеогени и неогени лапори, со
големо присуство на степски видови, како што се: Astragalus parnassi, Hedysarum
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macedonicum, Morina persica, Onobrychis hypargyrea. Таксономски припаѓаат на
вегетативната класа Thero-Salicornietea, во која доминираат халофитните видови
растенија: Camphorosma annua, Camphorosma monspeliaca, Salicornia herbacea,
Suaeda maritima. Овие заедници се развиваат во централните делови на
Македонија, во регионот помеѓу Неготино, Штип и Велес. Халофитските заедници
се развиваат на мали површини во Овче Поле и во степоликото подрачје помеѓу
Неготино и Велес.
Исто така важно е да се напомене дека дел од територијата на Општина
Штип (на која е лоцирана и проектната локација) припаѓа на значајно раститително
подрачје (ЗРП) „Криволак“ (идентификувано во 2004г.), значајно орнитолошко
подрачје (ЗОЛ) „Тополка-Бабуна-Брегалница“ (идентификувано во 2010г.) како и
Споменик на природата „Долна Брегалница“ (коридор подрачје со површина од
8.173ha).
Иако проектната локација се наоѓа во рамките на горенаведените
заштитни подрачја, истите нема да бидат засегнати од одвивањето на
проектните активности. На Слика 14 се прикажани заштитените подрачја
од аспект на биодиверзитет во однос на проектната локација.

Проектна локација

Слика 14 Приказ на заштитените подрачја во рамките на проектната локација

4.2.6 Бучава
Во Општина Штип не постои развиена државна мрежа за мониторинг на
бучавата, ниту податоци од мерења на нивото на бучавата во Штип.
Главни извори на бучава се: возилата, машините од стопанските
капацитети, услужните објекти, како и активностите на луѓето поврзани со
домувањето.
Со законската регулатива за бучава од 2008 год. воспоставени се нови
гранични вредности за основните индикатори за бучавата во животната средина
за различни подрачја. Подрачјата се дефинирани со степенот на заштита од бучава
и од видот на активностите и осетливоста на населението кое престојува во нив и
се групирани во IV степени.
Важно е да се спомне и податокот дека во согласност со Правилникот за
локациите на мерните станици и мерните места (Сл. Весник на РМ бр. 120/2008)
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локацијата каде се наоѓа предметниот опфат и дејноста која се планира да се
обавува во неа се карактеризира како подрачје со IV степен на заштита од бучава
и влијанието од изворите на бучавата во животната средина (подрачје каде се
дозволени зафати во околината, кои можат да предизвикаат пречење со бучава,
подрачје без станови, наменето за индустриски или занаетчиски или други слични
производствени дејности, транспортни дејности, дејност за складирање и
сервисни дејности и комунални дејности кои создаваат поголема бучава).
Подрачје одредено според
степенот на заштита од бучава
Подрачје од прв степен
Подрачје од втор степен
Подрачје од трет степен
Подрачје од четврти степен

Ниво на бучава (dBA)
Lд
50
55
60
70

Lв
50
55
60
70

Lн
40
45
55
60

Lд - ден (период од 7 до 19 часот)
Lв – вечер (период од 19 до 23 часот)
Lн – ноќ (период од 23 до 7 часот)
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4.3

СЕГАШНИ ПРОБЛЕМИ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО И ОКОЛУ ПЛАНСКИОТ ОПФАТ

Предизвиците со животната средина во градот Штип и предметниот опфат
беа адресирани преку анализа на постоечката состојба со животната средина во
Општина Штип и земајќи го во предвид Локалниот План за заштита на животната
средина за град Штип (ЛЕАП) усвоен во 2013 год. каде се евидентирани клучните
проблеми и предложени се мерки во облик на Акционен план за нивно
надминување.
Овие најкритични елементи на животната средина да претставуваат и
најосетливи елементи при реализирање на целите на планскиот документ.
Сегашните клучни еколошки проблеми во Општина Штип се дадени во Табела 5.
Се разбира, ова се дел од проблемите со кои се соочуваат жителите на
Општина Штип и не сите се релевантни за предметниот опфат на Локалната
урбанистичка документација за КО Софилари. Идентификувана е и релевантноста
на клучните проблеми за предметниот опфат имајќи ги во предвид и локацијата и
целите на планскиот документ.
Најосетливи елементи на животната средина во предметниот опфат (Елементи на СОЖС)
Отпад

Води

Почва

Население

Материјални добра

Климатски фактори

Генерирањето на отпадот влијае врз површинските и подземните води,
влијание на загадувањето на почвите и индиректно како влијание врз квалитетот
на воздухот и создавањето на стакленички гасови (климатски фактори).
Врз основа на евидентирање на најосетливите елементи на животната
средина во планскиот опфат кои се нарекуваат и елементи на Стратегиска оцена
на животна средина (Елементи на СОЖС) се воспоставуваат цели на Стратегиска
оцена на животната средина (Цели на СОЖС) и се дефинираат можни индикатори
за секоја цел (Поглавје 8.2). Во процесот на Стратегиска оцена на влијание на
планскиот документ врз животната средина е важно да се види како, на кој начин,
со која јачина и интензитет целите на планскиот документ влијаат врз целите на
СОЖС со цел да се предвидат мерки за спречување на влијанијата и да се
предложи соодветен план за мониторинг на индикаторите за секоја цел на СОЖС.

35

Извештај за Стратегиска оцена на влијанија врз животната средина на ЛУПД со основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина
Штип

Табела 5 Главни сегашни проблеми со елементите на животната средина во градот Штип
Елементи на Стратегиска
оцена на животната
средина

Отпад

Води

Воздух

Почва
Климатски фактори
Население
Човеково здравје
Материјални добра
Биодиверзитет
Пејзаж

Проблем
Несоодветен начин на управување со отпадот
Постоење на диви депонии
Недостаток на контејнери (канти) за локално одлагање на цврстиот отпад
Ниска свест на граѓаните за правилно постапување со отпадот, особено опасниот отпад
Несоодветна опременост на ЈКП “Исар”
Недостиг на вода (особено во летниот период)
Застарена водоводна мрежа(неадекватен материјал на цевките, загуби на вода)
Нерационално користење на водата
Недостаток на подземни води за нови водозафати
Загадување на водите во реките
Нефункционалност на системот за одводнување, поради што доаѓа до поплави во рурални
населени места
Непостоење на пречистителни станици за отпадни води од индустриските капацитети
Тренд на зголемување на бројот на моторни возила
Недостаток на систем за управување со аерозагадувањето
Недостаток на податоци за емисиите со загадувачки супстанции и квалитет на воздухот
Загадување на почвата од неконтролирана употреба на хемиски заштитни средства
Интензивна урбанизација
Нерегулирано собирање и депонирање на отпадот во руралниот дел
Непостоење на систем за селектирање и преработка на биоразградлив отпад
Користење на огревно дрво како извор за затоплување и готвење
Неискористување на обновливи извори на енергија
Намалување на работно способно население поради затворање на индустриски
капацитети
Низок животен стандард и миграција на населението
Потреба од нови станови и подобри услови за домување
Нарушување на здравјето поради загадување на водата, почвата и користење на нездрава
храна
Постоење на бесправни градби
Неконтролирано сечење на шумите
Визуелно нарушување при изградба на нови објекти

Релевантно
за предметниот
опфат
Х

Х

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
X
Х
Х
Х
Х
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5. ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ
Локална урбанистичка планска документација со основна класа на намена
Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија, на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина
Штип беше изработена врз основа на Условите за планирање на просторот и
Планската програма одобрена од Комисијата за урбанизам во Општина Штип.
Целта на ЛУПД е формирање на градежна парцела и планирање на простор
ограничен со градежни линии со основна класа на намена Г2 – лесна и
незагадувачка индустрија. Изградбата на објекти со Г2 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 економски ефекти манифестирани преку 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 стандарди за заштита
на животната средина.
Во неколку поглавја на документационата основа и планската документација
на Локалната урбанистичка планска документација со основна класа на намена Г2
– Лесна и незагадувачка индустрија, на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина
Штип (0,41 ha), се наведени главните цели на планскиот документ. Бидејќи од нив
се поаѓа при анализата на Стратегиска оцена на влијанието на планскиот документ
врз животната средина, имаше потреба од нивно сумирање, групирање и јасно
дефинирање.
Главната цел на планскиот документ е да се обезбеди услови за просторен
развој и можности со Локалната Урбанистичка Планска Документација да се
воспостави организација и рационално користење на просторот, формирање и
дефинирање на градежна парцела и добивање на максимална површина за градба
со основна класа на намена Г2 (лесна и незагадувачка индустрија) со нивни
компатибилни класи на намена.
Поединечните цели на планскиот документ се:
 да се изврши усогласување со Услови за планирање на просторот и
со новата законска регулатива и Планската Програма
 да се обезбеди поголем степен на искористеност на градежно
земјиште преку оформување на една градежна парцела
 да се воспостави потребно ниво на сообраќајна услуга
 оформување на комунална инфраструктура (водоводна, фекална,
атмосферска)
Изградбата на дополнителни објекти на парцелата ќе обезбеди
зголемување на употребната вредност на градежното земјиште преку негова
урбанизација, како и удел во развојот на економските активности во локалната и
национална економија.
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6. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ
Важноста од реализацијата на планскиот документ Локална Урбанистичка
Планска документација со основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка
индустрија на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип (0,41 ha), е видлив
во поглед на директните и индиректни врски кои ги има со големиот број на
стратешки плански документи и директно води кон нивно операционализирање на
простор од околу 0,41 ha што е образложено во Поглавје 6.
Придобивката ќе биде урбанизација на простор со намена Г2 – лесна и
незагадувачка индустрија и објект изграден по меѓународни нормативи за
производство на моторни и индустриски масла што ќе придонесе за економски
развој на град Штип и регионот, што најдиректно ќе ги поттикне и останатите
чинители во секторот да го подигнат нивото на својата услуга.
Треба да се земе во предвид и сегашната состојба со најосетливите
елементи на животната средина на планскиот опфат (Поглавје 4.3).
Во колку ја разгледаме опцијата за не спроведувањето на планските
решенија дадени во урбанистичката документација (“business as usual scenario”да се продолжи како што е сегашната состојба), се очекува следниот тренд:
 Земјиштето кое се наоѓа на предметниот плански опфат ќе
претставува земјиште со помала економска вредност;
 Неможност да се одговори на голем број на барања на приватни
инвеститори за започнување на сопствен бизнис согласно класата на
намената на земјиштето;
 Незадоволен Инвеститор поради неможноста од изградба на објект
со инкорпорирани содржини со намена лесна и незагадувачка
индустрија;
 Продолжување на досегашната пракса - Инвеститорот дејноста да ја
врши парцијално во посебни објекти;
 Отсуство на компанија која ќе рециклира отпадни масла и
произведува нови, што би значело несоодветно постапување со
генерираните различни видови на отпадно масло и загадување на
животната средина;
 Зголемување на бројот на невработени млади луѓе во Општина Штип
поради недостаток на нови работни места;
 Иселување на младото невработено население во другите градови
низ Македонија или во странство.
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7. ВРСКА И УСОГЛАСЕНОСТ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ СО ДРУГИ
РЕЛЕВАНТНИ ПЛАНОВИ, ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ
7.1 КОМПАТИБИЛНОСТ НА ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ
Меѓусебната компатибилност на целите на планскиот документ се
идентификувани користејќи Матрица на компатибилност како алатка при
Стратегиска оцена на влијание на планскиот документ врз животната средина.
Пополнетата Матрица за компатибилност за главната цел и поединечните
цели на ЛУПД со основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија
на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип (0,41 ha), се дадени во Табела
6. Се очекува позитивен кумулативен ефект од реализацијата на овие
компатибилни цели врз социјалниот живот на населението, поголема вработеност,
редовни приходи на Општината преку наплата на даноци и непречено
финансирање на јавните функции - школи, болници, културни институции, како и
полесна и побрза комуникација низ градот.
Целите за економски развој, изградбата на други објекти за потребите на
компанијата “Минол” и изградбата на комунална инфраструктура е во конфликт
со заштитата на животната средина, можеби во мала мерка, краткотрајно (додека
трае изградбата на објектот или инфраструктурата) и можното негативно влијание
врз различните елементи на животната средина би било со многу мал интензитет
и само на локално ниво.
Заради оваа некомпатибилност во планот се предлагаат и мерки за заштита
на медиумите од загадување (почва, води, воздух), бучава, различни непогоди и
можни хаварии. Како составен дел од Извештајот за стратегиска оцена ќе бидат
презентирани дополнителни мерки за избегнување, намалување или ублажување
на негативните влијанија на реализацијата на целите на планот врз животната
средина.
Просторното и урбанистичкото планирање е постојан процес, кој се
обезбедува со предлагање, изработка, донесување и спроведување на просторни
и урбанистички планови, со цел да се обезбеди уредувањето и хуманизацијата на
просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и природата.
Комплексноста на просторното планирање наметнува интеракција со
различните сфери на живеење и делување на човекот и природата и се јавуваат
директни и индиректни врски на планскиот документ со други стратешки
документи. Идентификувани се релации на усогласеност и/или недоволна
усогласеност на целите на ЛУПД со основна класа на намена Г2 – лесна и
незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип, со
целите на релевантните плански документи прикажани на локално, национално и
глобално ниво се исто така анализирани од страна на експертот и прегледот и
главните заклучоци се дадени во Табела 7.
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Табела 6 Матрица на компатибилност на целите на ЛУПД со основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1, КО
Софилари, Општина Штип

Цели на ЛУПД со основна класа на
намена Г2 – лесна и незагадувачка
индустрија на дел од КП 165/1, КО
Софилари, Општина Штип

Усогласување со Услови
за планирање на
просторот и Планската
Програма

Усогласување со Услови за планирање
на просторот и Планската Програма

Обезбедување на
поголем степен на
искористеност на
градежно земјиште

Воспоставување на
потребно ниво на
сообраќајна услуга

Оформување на
комунална
инфраструктура
(водоводна, фекална,
атмосферска)











Обезбедување на поголем степен на
искористеност на градежно земјиште



Воспоставување на потребно ниво на
сообраќајна услуга









Оформување на комунална
инфраструктура (водоводна, фекална,
атмосферска)





Легенда

 - двете цели се поддржуваат меѓусебно
X- двете цели имаат конфликт меѓусебно
О – нема значителна врска меѓу целите
? – условите за меѓу зависноста се недоволно познати
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Табела 7 Врска на ЛУПД со основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип со
релевантни планови, програми и стратегии
Релевантен плански
документ (план,
програма, стратегија)

Главни цели на релевантниот плански документ/цели на заштита
на животна средина

Врска/Компатибилност

НАЦИОНАЛНО НИВО
Национална стратегија
за економскиот развој
на Република
Македонија
(промовирана во
почетокот на 1998 год.)

Просторен План на
Република Македонија
(2002-2020)

Национален Еколошки
Акционен План на РМ
(НЕАП II, 2006)

Национална стратегија
за апроксимација на ЕУ
законодавството за
животна средина (2007)

Ги поставува основите на концептот на просторниот развој и нуди
просторна операционализација преку Просторниот план на
Републиката.
Остварување на повисок степен на вкупната функционална
интегрираност на просторот како и обезбедување услови за
значително поголема инфраструктурна и економска интеграција со
соседните и останатите европски земји.
Утврдување на важноста на состојбата на животната средина и
еколошките барања при планирањето на стопанските активности.
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 со неговата културолошка
и цивилизациска важност и значење.
Дефинирање на проблемите на животната средина и мерките и
активностите потребни за нивно надминување за шест годишен
период и создавање на флексибилна рамка за продолжување на
процесот на приближување кон политиката на ЕУ во областа на
животната средина, вклучување на целите на животната средина во
секторските политики и насоки за еколошки одржлив пристап,
зголемување на степенот на исполнување на обврските од
регионалните и глобалните договори и отворање на нови перспективи
И вклучувања во меѓународните системи за заштита на животната
средина.
Препорака на најсоодветниот пристап за Владата на Република
Македонија да одговори на комплексните одговорности предвидени
со приближувањето на правото на ЕУ за животната средина и во исто
време да придонесе кон одржлив развој на земјата. Таа обезбеди

Директна врска преку следење на постулатите за
просторен развој со акцент на локалната и регионална
економија.

Директна (хиерархиска) врска преку Условите за
планирање на просторот и усогласеност во поглед на
почитување на насоките за идна просторна организација,
уредување, користење и заштита на просторот. Директна
врска со обезбедување на поголема површина за градење
(за потребите на Инвеститорот) и максимална
искористеност на парцелата.

Индиректна врска преку ЛЕАП за Општина Штип.
Компатибилност во однос на целите на заштита на
животната средина ќе се овозможи преку спроведување
навремено на предложените мерки на заштита во Локална
Урбанистичка Планска документација со основна класа на
намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на дел од
КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип и Извештајот за
Стратегиска оцена.
Индиректна врска преку сознанијата за барањата на ЕУ
директивите за сите сектори на животната средина
посебно за оние кои се уште не се целосно
транспонирани во националното законодавство
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Релевантен плански
документ (план,
програма, стратегија)

Главни цели на релевантниот плански документ/цели на заштита
на животна средина
“мапа” за целосен и ефикасен процес на апроксимација, вклучително
одржлива, сеопфатна рамка со акции со поврзани трошоци кои се
потребни за правна транспозиција на ЕУ директивите, нивна техничка
имплементација и контрола на спроведувањето во сите десет сектори
во животната средина.

Национална стратегија
за одржлив развој
(2008) за период 20102030

Стратегија за заштита
на биолошката
разновидност и
акционен план (2004)
Национална стратегија
за управување со отпад
(2008-2020)

Национален План за
управување со отпад
(2009-2015)

Национална стратегија
за Механизмот за чист
развој (2007), која го
покрива периодот од

Продолжување на процесот на апроксимација кон ЕУ користејќи
одржлив пристап и дефинирање на сет од 84 индикатори за одржлив
развој (за жал дефинирани се само индикаторите а не и вредностите
на тие индикатори кои би можеле да се користат при Стратегиската
оцена на влијание на планот врз животната средина).
Вградување на заштитата на биолошката разновидност и нејзиното
одржливо користење во највисоките приоритети на земјата, заштита
на природните екосистеми и видови и нивно одржување и
ревитализација, спроведување на заштита на загрозените компоненти
на биолошката разновидност.
Ги одредува основните принципи за одржливо користење на
природните ресурси и за управување со отпадот, вклучувајќи ја
хиерархијата на основните принципи во управувањето со отпадот; ги
одредува надлежностите за отпадот, го утврдува значењето и улогата
на сопственоста на капиталот, како и улогите и задачите на
поединечните заинтересирани субјекти во општеството;
Дава насоки за решавање на проблемите со отпадот, воспоставување
на систем за сепаратно собирање и преработка на корисните состојки
во селектираниот отпад и искористените производи, искористување
на корисните состојки на отпадот како замена за извор на енергија и
намалување на емисиите на стакленички гасови; постапно
воспоставување на рационална мрежа на капацитети за управување
со отпад на регионално ниво особено преку сегрегација на опасните и
неопасните фракции на отпад на изворот и нивно рециклирање,
третман и финално отстранување на безбеден начин.
Главна цел е да се олесни трансферот на инвестиции и технологии
преку механизмот за чист развој (Clean Development Mechanism) за
имплементација на проекти кои ги намалуваат емисиите на
стакленички гасови. Утврдувањето на приоритетните подрачја за

Врска/Компатибилност
(стандардите за емисии во воздух, отпадни води, урбани
отпадни води, води за капење, почва)

Директна врска преку следење на индикаторите за
одржлив развој и индикаторите на милениумските
развојни цели – МРЦ 7 на национално ниво и оние за
Општина Штип за одржливост на животната средина со цел
да се види степенот на постигнување / непостигнување на
националните и глобални цели. Се очекува прво
поставување на националните индикатори за одржлив
развој.
Директна врска постои и мерките кои се предложени и
ќе бидат дополнети во целост ќе придонесат во
исполнување на целите на заштита на биолошката
разновидност иако просторниот опфат е со мала
површина и на него нема значаен биодиверзитет.
Постои директна врска преку разгледувањето на
управувањето со отпадот како еден од елементите на
животната средина. Планот реферира само кон
законските норми дадени во Правилникот за стандарди и
нормативи за уредување на просторот.
Директна врска ќе се овозможи преку минимизирање на
создавањето на отпадот, селектирањето на местото на
создавање, искористување на отпадните масла кои
можат да се рециклираат. Во објектот на Инвеститорот
треба да се обрне посебно внимание на безбедно
управување со отпадните масла, нивно правилно
складирање на водонепропустлива подлога и
пречистување на отпадните води пред нивно испуштање
во реципиент.
Индиректна врска се воспоставува преку емисиите на
стакленички гасови кои се очекуваат при реализација на
планот и функционирање на објектите кои се наоѓаат во
предметниот опфат.
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Релевантен плански
документ (план,
програма, стратегија)
2008-2012 од Кјото
протоколот

Национална стратегија
за транспорт ( 2018 2030)

Индикатори на животна
средина (2018)

Главни цели на релевантниот плански документ/цели на заштита
на животна средина
имплементација на овие проекти, институционалната поставеност на
националниот орган и градењето капацитети во приватниот и јавниот
сектор за учество во овие проекти се главните цели на оваа
стратегија
При дефинирање на целите на развој на транспортот на земјата да се
постават прашањата за инфраструктурното влијание и еколошките
прашања за користењето на земјиштето, биодиверзитетот, бучавата,
загадувањето на воздухот, влијанието врз имот од материјална
вредност, влијанието врз културното наследство, пејзажот и други
аспекти.
Извештајот ги содржи индикаторите за животна средина за сите
сектори на национално ниво(воздух, биодиверзитет, климатски
промени, почва, отпад, вода, земјоделство, енергија, рибарство,
транспорт, туризам). Овие индикатори се реферираат кон Европската
Агенција за животна средина на годишно ниво.(ЕЕА)

Врска/Компатибилност

Локацијата на предметниот опфат има добра поставеност
во однос на сообраќајните правци и текови во Република
Северна Македонија, а успешното функционирање и
поставеност на објектите на Инвеститорот е во директна
зависност од нивото на развиеност на расположливата
инфраструктура.
Мерките на заштита на животната средина директно
зависат од индикаторите за животна средина на
локално/регионално ниво и истите треба максимално да
се користат како репери во исполнувањето на мерките на
заштита и СОЖС. Потребно е разгледување на сите
развиени индикатори (одржлив развој, МРЦ индикаторите
и индикаторите за животна средина) и само на тој начин
ќе се обезбеди одржлив развој на општината.

РЕГИОНАЛНО И ЛОКАЛНО НИВО

Генерален
Урбанистички План за
град Штип (1999год)

Програма за развој на
Источен плански регион
(2015-2019)

Обезбедување услови за планско насочување на просторниот развој
на градот Штип кој би овозможил економски развој на Штип преку
обнова и реконструкција и осовременување на индустријата и
поголема застапеност на терцијалните дејности во доменот на средни
и мали претпријатија. Дадени се насоки на дооформување на
инфраструктурата земајќи ги во предвид заштитата на животната
средина. Целите се во согласност со Просторниот План на РМ каде
Штип е во просторно - функционална регионизација спаѓа во Источен
економски регион и просторно функционална единица Штип.
Преставува Центар на микрорегион.
Програмата е во согласност со Националната Програма и
Националната Стратегија за рамномерен регионален развој, кои
даваат генерална рамка на развој на планските региони во земјата.
Дефинирани се приоритетните тематски области за источниот регион
и тоа: економски развој, земјоделство и рурален развој;
инфраструктура; животна средина и обновлива енергија; туризам и
културно наследство и промоција на инвестиции.

Индиректна врска и следење на насоките дадени во
Условите за планирање на просторот бидејќи предметната
локација се наоѓа надвор од границите на град Штип и не
е опфатена со Генералниот Урбанистички План за Штип.
Насоките одат во правец на обезбедување на една
градежна парцела за изградба на објекти од Г2 – лесна и
незагадувачка индустрија, во исто време применувајќи
мерки за минимизирање на влијанијата и заштита на
животната средина.
Директна врска со развојните цели на целиот Источен
плански регион посебно водејќи сметка за економски
развој на регионот, подигање на повисок степен,
зголемување на понудата и конкуренцијата на локално,
регионално и национално ниво.
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Релевантен плански
документ (план,
програма, стратегија)

Главни цели на релевантниот плански документ/цели на заштита
на животна средина
Во Програмата се дефинирани следните среднорочни цели:
-Економски развиен регион, пошироко препознаен како атрактивен за
инвестирање,
-Современо и квалитетно образование, здравство и социјални
дејности во регионот,
-Сочувана и унапредена животна средина,
-Создадени услови за организирано и поврзано искористување на
капацитетите за земјоделски и рурален развој
-Источниот регион е туристичка дестинација позната по разновидната
понуда на селективните видови на туризам
Во Програмата за секторот животна средина како приоритети се
предложени : регионално управување со комуналниот цврст отпад,
заштита на водните ресурси, одржливо користење на енергијата,
климатски промени и заштита на биодиверзитетот. Меѓу
среднорочните цели на Програмата претставува и секторот туризам
за кој се предложени мерки за развој и промоција.

Врска/Компатибилност
Развој на малите и средни претпријатија и искористување
на ЕУ финансиските средства (ИПА и Програмите на
Заедницата).

Локален План за
заштита на животната
средина (ЛЕАП) за
Општина Штип
(2013год)

Дефинирање, проценка и поставување на проблемите од областа на
животната средина кои имаат влијание врз квалитетот на живеење на
населението во општината, развивање на план со активности за
намалување на ризиците по животната средина, зголемување на
јавната свест за состојбата со животната средина и можноста од
учество на јавноста во донесување на одлуки. Мерките и
активностите дадени во Акциониот план (во колку се реализираат по
предвидената динамика) ќе обезбедат надминување на сегашните
проблеми и превентивно спречување на нови извори на загадување
на медиумите на животна средина.

Директна врска преку вклучување на целите на заштита на
животната средина и мерките на превенција, спречување
и контрола на загадувањето и постојаниот мониторинг на
емисиите во воздух, вода, почва и управување со отпад.
Анализа на елементите на активности од ваков тип кои се
одвиваат вон населено место, покажуваат влијанија врз
животната средина, но сепак со примена на соодветни
мерки истите може да се минимизираат (правилно
складирање на генерирани отпадни масла, нивно
рециклирање, третман на отпадни води, правилно
постапување со генерирани различни фракции на отпад,
и.т.н).

План и Програма за
управување со отпад
Општина Штип 2009 2014

Ги определува стратешките цели на Општина Штип согласно зададени
приоритети и реална финансиска конструкција за нивно
спроведување. Во Планот се содржани следните елементи: анализа
на количини на собран отпад (по фракции) на територија на Општина
Штип која е покриена со услуги на ЈКП “ИСАР” Штип,
административна и техничка екипираност на ЈКП “ИСАР” Штип,
локации и инсталации за отстранување на отпадот, можности за
изградба на објекти за преработка на отпадот, мерки за подигање на

Директна врска преку разгледувањето на управувањето со
отпадот како еден од елементите на животната средина,
на кој треба да се обрне внимание за минимизирање на
создавањето на отпадот, негово сепарирање и безбедно
управување со истиот. Со тоа ќе се заштити животната
средина во општината.
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Релевантен плански
документ (план,
програма, стратегија)

Главни цели на релевантниот плански документ/цели на заштита
на животна средина

Врска/Компатибилност

јавната свест кај населението за управување со отпад. Врз основа на
Планот за управување со отпад Општина Штип донесува Програма за
управување со отпад со предвидени активности и финансиски
средства за реализација на барањата од Планот за управување со
отпад во тековната година, кои е потребно да ги преземе локалната
самоуправа за управување со отпад.

Стратегија за локален
економски развој во
Општина Штип (2019 –
2024)

Целта на Стратегијата е обезбедување на среднорочни насоки за
имплементација на визијата на Општина Штип, преку спроведување
на акции во областите: економија, образование, инфраструктура и
животна средина, здравство и социјала, култура. Стратегијата за ЛЕР
потенцира дека за одржлив развој во општината е потребно да се
подобрат условите и да се привлечат инвестиции за отпочнување
мали и средни бизниси во насока на намалување на невработеноста.
Во секторот животна средина се потенцирани следните приоритети:
Заштита на водата, почвата, воздухот; Создавање на услови за
поголема искористеност на обновливите извори на енергија и
еколошките енергенси; подобрување на локалната политика за
заштита на животната средина, институционално зајакнување на
општинските капацитети за заштита на животната средина.

Директна врска преку подобрување на условите и
привлекување на инвестиции за мали и средни бизниси и
овозможување на приватни лица да инвестираат во
технологии кои со своето работење ќе овозможат
реупотреба на дел од генерираниот отпад (отпадни масла)
и негова преработка за производство на нов производ. На
овој начин директно се заштитува животната средина од
непрописно отстранување на отпадните масла, не само во
регионот туку и во целата држава. На овој начин ќе се
раздвижи и економскиот и социјален развој на локално и
регионално ниво.
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8. ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
8.1 СТРУКТУРА НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, ГЕНЕРАЛНИ
ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ПРЕДМЕТНИОТ ОПФАТ

Одржливоста на животната средина е еден од приоритетите на Република
Северна Македонија која интензивно е посветена во последните дваесетина
години да ги прифати глобалните стратегии и политики во поглед на заштита на
животната средина преку ратификација на најзначајните меѓународни конвенции
и протоколи, а истовремено ја искажа својата подготвеност за пристапување кон
ЕУ преку развивање на односите со ЕУ и добивање на кандидатски статус.
Во пракса, Република Северна Македонија има потпишано голем број на
меѓународни конвенции, протоколи и билатерални договори на глобално ниво и
има добиено статус на земја кандидат за прием во ЕУ. Започнат е процесот на
апроксимација на ЕУ законодавството од областа на животната средина преку
транспонирање на ЕУ Директивите во сите сектори на животната средина (вода,
воздух, отпад, бучава, хоризонтално законодавство, индустриска контрола од
загадувањето, природа, хемикалии).
Од 2005 година во РМ започнат е процесот на апроксимација на ЕУ
законодавството од областа на животната средина преку транспонирање на ЕУ
Директивите во сите сектори на животната средина (отпад, вода, воздух, бучава,
хемикалии, индустриска контрола од загадувањето, природа, хоризонтално
законодавство), овој процес се одвива континуирано во поглед на донесените
закони. Листата на релевантната законска регулатива, ЕУ Директиви,
меѓународни договори е дадена во Прилог 1.
Сите овие законски обврски беа анализирани и земени во предвид при
дефинирање на стратегиските цели на заштита на животната средина во
подрачјето, елементите важни за предметниот опфат (во моментов најосетливите)
и специфичните цели на Стратегиската оцена на влијанието на ЛУПД со основна
класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1, КО
Софилари, Општина Штип врз животната средина (Цели на СОЖС).
Истовремено беа анализирани целите на заштита предвидени во
горенаведените стратешки плански документи развиени на национално ниво
(Табела 7), но, најзначајно место во сумирањето на целите на заштита на
животната средина и дефинирањето на целите на Стратегиската оценка одиграа
стратешките плански документи релевантни за Источно планскиот регион и
Општина Штип.
Сумарно генералните цели на заштита на животната средина на
предметниот опфат можат да се опишат како:
 Обезбедување на превентивни мерки во заштитата на водите,
квалитетот на воздухот и почвата од емисиите на загадувачки
материи при функционирање на објект на Инвеститорот за
преработка на отпадни масла;
 Ефикасно користење на природните ресурси и обновливите извори
на енергија при изградба и секојдневно функционирање на објектот
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 Минимизирање на создавањето на отпадот во објектот, селектирање
на местото на создавање, максимална реупотреба на фракциите кои
можат да се рециклираат од отпадните масла и безбедно финално
отстранување на остатокот од комунален отпад
 Зголемување на зеленилото преку воспоставување на зелен појас на
границите на планскиот опфат.
Генералните цели на заштита на животната средина само делумно се
земени во предвид при подготовка на ЛУПД со основна класа на намена Г2 – лесна
и незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип и
затоа се предлага нивно вклучување преку Предлог на мерки за заштита,
одбегнување, намалување, неутрализирање или компензација на негативните
влијанија
од
спроведувањето
на
планскиот
документ.
Ќе
бидат
посочени:техничките мерки кои треба да се преземат за време на спроведувањето
на планот, како и идентификација на теми /прашања кои треба да се адресираат
во дополнителните студии/елаборати кои треба да се подготват пред започнување
со работа во рамките на планскиот опфат.
Сите овие мерки се претставени во Поглавје 10.
8.2 ЦЕЛИ НА СОЖС
Специфичните цели на Стратегиската оцена на животната средина (Цели на
СОЖС) се идентификувани врз основа на анализа на проблемите со животната
средина во планскиот опфат и околината (градот Штип и пошироко) и
идентификација на најосетливите елементи на животната средина врз кои и сега
се чувствува најголем притисок и кои би биле најпогодени од реализацијата на
планскиот документ.
Главните заклучоци од анализата се дадени во Поглавје 4.3.
За секој значаен елемент на СОЖС се дефинираа цели на СОЖС кои ќе бидат
основа за идентификација на влијанието на реализацијата на целите на планскиот
документ. Исполнувањето на целите на СОЖС преку реализација на целите на
планскиот документ ќе се следи преку предложените индикатори на СОЖС дадени
исто така во Табела 8.
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Табела 8 Цели и индикатори на СОЖС
Елемент на СОЖС за
дел од КП 165/1, КО
Софилари, Општина
Штип

Отпад

Цели на СОЖС
Селектирање на отпадните масла од останатите фракции на отпад
и нивно одделно складирање согласно законодавство

Количина на селектирани отпадни масла

Реупотреба на собраните отпадни масла (моторни, трансмисиони,
индустриски)

% на повторно искористување на отпадните масла

Намалување на потрошувачката на не-рециклирани масла

Тренд на намалување на потрошувачката на не-рециклирани масла

Воздух

Почва

Население

Количина на собрани отпадни масла

Ефикасно користење на водата во објектот

Изработени идејни и основни проекти за приклучување на
водоводната мрежа
Изведен приклучок на водоводна мрежа
Тренд на намалување на годишна потрошувачка на вода во објектот

Регулирање на одведувањето на отпадни фекални води од објектот

Изведена септичка јама за собирање на фекални води

Регулирање на одведувањето на атмосферските води
Намалување на потрошувачката на фосилни горива

Изведено одведување на атмосферски води
Тренд на намалување на потрошувачката на фосилни горива

Зголемување на уделот на обновливи извори на енергија во
вкупната потрошувачка
Ефикасно управување со различните типови на отпад кои се
создаваат во објектот
Правилно и безбедно складирање на собраните отпадни масла во
опфатот
Зголемување на вработеноста
Отворање на нови работни места

% на обновливи извори на енергија во вкупната потрошувачка

Подобрување на социо - економскиот живот на жителите на Штип и
околните населени места
Подобрување на животниот стандард на населението

Тренд на зголемување на население со примања над просечната
плата
Намалена миграција на населението и задоволство на жителите од
социо - економскиот живот и еколошкото опкружување
Тренд на намалување на потрошувачка на фосилни горива
Тренд на намалување на годишни емисии на стакленички гасови
% на удел на обновливите извори во вкупната потрошувачка на
енергија

Регулирање на водоснабдувањето преку приклучување на нова
водоводна мрежа
Вода

Индикатори на СОЖС

Намалување на емисии на стакленички гасови
Климатски фактори
Зголемување на удел на обновливи извори на енергија

% на селектиран отпад и соодветно искористен
Инсталирани собирни резервоари/цистерни
тестираат
Тренд на намалување на невработеноста
Број на ново отворени места

кои

редовно

се
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9. ВЕРОЈАТНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ВРЗ
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
Со цел идентификување на позитивните и негативните влијанија на
исполнувањето на целите на планскиот документ во однос на целите на СОЖС
извршени се анализи на можните влијанија врз медиумите на животна средина.
Бидејќи се работи за анализа на ниво на цели, од глобален, стратешки аспект,
не се разгледуваат поединечните развојни проекти кои се планираат во планскиот
опфат на ЛУПД на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип.
За поединечни развојни проекти во понатамошна фаза на имплементација на
Локалната Урбанистичка планска документација, за секој поодделно ќе се пристапи
кон детална анализа на влијанијата и типот на влијанијата во сите фази на проектот
(градба, оперативна фаза, во случај на хаварија и по престанок на работа). Ова е
дефинирано согласно глава XI од Законот за животна средина ("Сл. Весник на РМ" бр.
53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13,
187/13, 42/14, 44/15, 192/15, 39/16, 99/18) – постапка за Оцена на влијанието врз
животната средина на одредени развојни проекти или согласно член 24 став 3 од
истиот Закон за постапката на изработка на Елаборати за заштита на животната
средина.
При спроведување на целите на ЛУПД на дел од КП 165/1, КО Софилари,
Општина Штип се очекуваат позитивни влијанија за жителите на Штип, на Општината
и пошироко на Источниот регион.
Најважни позитивни долгорочни влијанија се :
 Зголемување на употребната вредност на градежното земјиште преку негова
урбанизација,
 Подобрување на бизнис климата во општината и регионот,
 Развој на лесната незагадувачка индустријата,
 Отворање на нови работни места,
 Поттикнување на индивидуалците и индустриските капацитети во град
Штип, Источниот регион и целата држава да ги собираат отпадните масла
соодветно и да ги предадат на овластен постапувач на нивно понатамошно
рециклирање,
 Правилно постапување со отпадот и спречување на загадување на животната
средина,
 Зголемување на приходите на Општина Штип од платените комунални такси.
Урбанизацијата на земјиштето и доуредувањето на просторот на Инвеститорот
ќе предизвика подобрување на инфраструктурата во опфатот, а со тоа и на условите
за работа и изградба на неопходните објекти за непречено функционирање на
компанијата.
Матриците за идентификација на влијанијата на целите на планскиот документ
врз различните елементи на СОЖС и оценка на влијанието се дадени во Табела 9.
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Карактер на влијанието (+/-)
Тип на влијанието
(директно/
секундарни/кумулативн
и/синергетски ефекти)

индиректно

Јачина на влијанието
(голема/средна/мала)

мала

+

директни

-

сек.

-

-

кумул.

кумул.

директни

-

кумул.

пејзаж

материјални
придобивки

воздух

вода
-

климатски фактори

Влијание

почва

човечко здравје

население

биодиверзитет

Елемент на СОЖС

културно наследство

Табела 9 Идентификација на влијанијата на целите на планскиот документ врз различните елементи на СОЖС и оценка на влијанијата

+

-

директни

директни

кумул.

Краткотрајни/среднороч долгорочни
ни/долготрајни ефекти

средна

мала

средна

средна

мала

мала

долгорочни

долгорочни

долгоро
чни

долгорочни

долгорочни

долгорочни

голема

голема

долгорочни

големи

Конт.

конт.

конт.

контин.

контин.

контин.

контин.

контин.

контин.

Прекугранични ефекти

нема

нема

нема

нема

нема

нема

нема

нема

Реверзибилни/иреверзи
билни ефекти

ирев.

рев.

рев.

ирев.

ирев.

ирев.

ирев.

рев.

Веројатност на
појавување
(сигурно/невозможно/
можно)

сигурно

сигурно

сигурно

сигурно

сигурно

сигурно

сигурно

сигурно

сигурно

Важност
(локална/регионална/
национална)

локална

Регионална/
национална

локална

локална

локална

локална

глобална

локална

локална

неутрално

Континуирани/приврем
ени ефекти

нема
ирев.

Осетливи елементи на
СОЖС во
предметниот опфат
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9.1 ВЛИЈАНИЈА ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ВОДИТЕ
Спроведувањето на целите на планското решение наметнува потреба од
идентификување на изворите на емисии во површинските и подземните води и степен
на приклученост на водоводниот и канализациониот систем и одведувањето на
отпадните води.
Бидејќи главната намена на земјиштето е лесна и незагадувачка индустрија,
потенцијални извори на емисии на отпадни води се водите кои ќе се генерираат во
објектот од вработените и технолошкиот процес.
Се очекува отпадните води од вработените во објектот да бидат оптоварени со
биолошки материјал, суспендирани честички и како такви мора да се собираат во
септичка јама која редовно ќе се одржува од страна на Инвеститорот. Доколку
неправилно се управува со отпадните води истите може да имаат значително
негативно влијание врз површинските и подземните води и тоа не само од локално
туку и регионално значење.
Нарушување на квалитетот на површинските и подземните води може да биде
резултат и од неправилното управување со отпадот (особено отпадните масла), негово
неправилно складирање во рамките на опфатот, како и складирањето и ракувањето
со хемикалии, горива, масла и др.
Во фаза на доуредување на предметниот опфат и изградба на објекти на
опфатот, потребно е да се преземат мерки на добра градежна практика кои
превентивно ќе влијаат на спречување на негативни влијанија на проектните
активности врз водите.
Обемот и интензитетот на сите влијанија предизвикани од сите поединечни
активности, детално треба да бидат објаснети при изработката на различните
законски потребни документи (Студија за оцена на влијанијата врз животната средина
или Елаборат за заштита на животната средина/ А ИЕД).
9.2 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПОЧВАТА
Имплементацијата на планот може да предизвика значајни негативни влијанија
врз почвата во случај на несоодветно управување со отпадните води, генерираниот
отпад како и собраните отпадни масла кои се суровина за производство на различни
моторни и индустриски масла. Со оглед на фактот дека отпадните фекални води се
собираат во бетонирана двокоморна септичка јама, која редовно се одржува, не се
очекува загадување на почвите од фекални води. Отпадот останува како можен извор
на загадување и во фазата на до изградба на опфатот и при секојдневното
функционирање на постоечките и новоизградениот објект.
Исто така на квалитетот на почвата може да влијаат и издувните гасови од
транспортните средства кои секојдневно ќе циркулираат на локацијата за
доставување на суровини и преземање на готов производ.
Во проектното решение потребно е изготвување на детален специфичен план
за управување со отпадот од објектот поради неговата карактеристика и состав на
различните фракции на отпадни материи кои се создаваат (остатоци од масла, отпад
од пакување, хартија, пластика, електронска опрема, батерии, како и комунален
отпад). Токму поради тоа потребен е План за интегрирано управување со сите типови
на отпад на безбеден и ефикасен начин. Во планот за управување со отпадот би се
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евидентирале сите можни фракции на отпад кои ќе се создадат согласно капацитетот
на компанијата и ќе се предвидат мерки за нивно безбедно управување.
9.3 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ
Од имплементација на Локалната урбанистичка документација не се очекуваат
значителни негативни влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух пред се поради
малиот обем, типот на активности кои се планираат и карактеристиката на емисии на
гасови кои би се појавиле во планскиот опфат.
Негативни, но мали влијанија од развојниот проект врз квалитетот на воздухот
во подрачјето се очекуваат за време на до уредување на просторот и адаптација на
постоечките објекти.
За време на воспоставувањето на планираната инфраструктура на локалитетот,
се очекува појава на прашина и загадувачки материи од моторите на возилата и
механизацијата која се користи. Но, сепак ова се незначителни, мали по својот
интензитет привремени негативни влијанија.
Во оперативната фаза, неопходна е примена на технологија и мерки за
минимизирање на влијанијата врз воздухот од процесот кој ќе се одвива на опфатот.
Влијанието е оценето како директно, со мала јачина и локално.
9.4 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ НАСЕЛЕНИЕТО
Иако по својот плански опфат се работи за релативно мала површина од
3.158,43 m² со имплементација на планското решение се очекуваат позитивни
долгорочни влијанија врз социо – економскиот живот на населението од околината.
Со урбанизацијата на парцелата ќе се постигне поголема економска вредност на
земјиштето и неговата атрактивност.
За време на уредување на просторот и до изградба на објекти, ќе се јави
потреба за привремено ангажирање на работници од различни услужни дејности што
директно позитивно ќе влијае на животниот стандард на локалното население.
Влијанието е локално бидејќи се очекува вработување на лица од Општина
Штип.
9.5 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕКОВОТО ЗДРАВЈЕ
Имајќи ги во предвид површината на опфатот, како и постоечките објекти на
локацијата со намена лесна и незагадувачка индустрија и досегашното работење на
компанијата, може да се каже дека не се очекуваат значајни негативни ефекти врз
здравјето на луѓето.
Се очекуваат многу мали, незначителни директни влијанија врз здравјето на
луѓето (бучава, емисии во воздухот од возилата кои ќе доаѓаат на локацијата, прашина
итн.) во фазата на доградба и оперативната фаза на компанијата, но и тие се мали и
од локално значење.
Извори на бучава ќе претставуваат транспортните средства кои ќе ги
доставуваат отпадните масла и ќе ги преземаат готовите производи, како и
превозните средства за транспорт на вработените во и надвор од предметниот опфат.
Негативното влијание од бучавата е исто така од локален карактер.
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9.6 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ
Незначително ќе биде влијанието врз климатските промени, предизвикано
пред се од користењето на фосилни горива и електрична енергија за електричните
апарати и опрема.
Поради карактерот на планирани активности на планскиот опфат се очекува
емисиите на стакленички гасови да се појавуваат континуирано, сигурно и истите ќе
предизвикаат и кумулативен ефект врз климатските промени. Но бидејќи се работи
за многу мал комплекс не се очекуваат големи удели на емисиите на стакленички
гасови во вкупната количина која се создава на национално ниво.
9.7 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПРЕДЕЛОТ
Бидејќи локацијата на опфатот се наоѓа вон населено место, локалното
население нема да биде засегнато од перманентно изменет визуелен поглед на
пределот кој ќе биде изменет по доуредување на просторот на кој веќе има изградено
објекти.
Краткотрајно нарушување на визуелниот лик на теренот ќе се појави за време
на активностите кои ќе се преземаат на теренот во облик на доуредување на теренот
и за време на доградба на објектот и присуството на транспортни возила, камиони и
друга механизација потребна за транспорт на градежниот материјал.
9.8 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО
Не се очекуваат негативни влијанија на културно наследство во предметниот
опфат бидејќи при подготовка на планската документација Завод за заштита на
спомениците на културата и музеј Штип, по разгледување на предлог планот – ЛУПД
на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип има доставено констатација дека во
рамките на опфатот не постои културно наследство. Законска обврска е доколку при
реализацијата на планот се појави археолошко наоѓалиште да се постапи во
согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на културното наследство
(Сл. Весник на РМ бр. 20/04 и бр.1/07). Влијанието е оценето како неутрално.
9.9 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ БИОДИВЕРЗИТЕТОТ (ФЛОРА И ФАУНА)
На локацијата на планскиот опфат до сега не е идентификувано постоење на
карактеристични видови од флора и фауна, ендемични, загрозени или реликтни
видови, ниту пак карактеристични живеалишта.
Сепак треба да се има во предвид дека се работи за многу мал опфат, на кој
има постоечки објекти и не се очекуваат значајни градежните работи кои би довеле
до значајни негативни влијанија врз биодиверзитетот.
Од функционирањето на компанијата во рамките на опфатот, доколку се
применуваат предложените мерки не се очекува значајно влијание врз
биодиверзитетот.
Влијанието е оценето како индиректно со локално значење.
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10.МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И УБЛАЖУВАЊЕ НА
НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ
Негативните влијанија на целите на планскиот документ врз елементите на
Стратегиска оцена на животна средина ќе бидат спречени, елиминирани или
ублажени доколку се применат следните чекори:
a) спроведување на мерките дадени во планската документација за ЛУПД на дел
од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип (Поглавје 4 МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА) од
страна на планерите од ЈП Стипион 2011 во февруари 2020 година
b) спроведување на мерките дадени во Табела 10 како дел на Извештајот за
Стратегиска оцена на животната средина
Предложените мерки од планерите се генерални, насочени кон начелото на
превенција, одржлив развој и вклучување на аспектот на животната средина во сите
секторски плански документи и фокусирани се на почитувањето на законските норми
од областа на заштита на животната средина; заштита и спасување; просторно и
урбанистичко планирање.
Законската регулатива што ги определува правата и должностите на правните
и физичките лица при вршење на различни дејности кои влијаат врз животната
средина е правно обврзувачка, но не треба да претставува единствен механизам за
заштита и успешно управување со животната средина.
Постојат и други форми на управување со животната средина кои се
волонтерски (ИСО системи за управување со животната средина – серија на стандарди
14001 и ЕМС, систем на добивање на еко ознака преку исполнување на одредени
критериуми од соодветна шема за еко – означување, воведување на концепт на
почисто производство, флексибилните механизми на CDM под Кјото Протоколот и др.)
и кои можат во многу да помогнат при постигнувањето на целите на заштита и
унапредување на животната средина.
Планерите даваат општ преглед на мерки за заштита од пожари, експлозии и
опасни материи, мерки за заштита од воени разурнувања и заштита од природни
непогоди, заштита од поплави, порои и суводолици, заштита од ерозија, како и мерки
за заштита и спасување и мерки за спречување на бариери за лица со инвалидност и
затоа експертот за СОЖС нема предлог за дополнителни мерки на овие теми.
Експертот за СОЖС предлага мерки прикажани во Табела 10 во однос на
елементот на СОЖС и соодветните цели кои треба да се постигнат. Предлог мерките
главно се фокусирани на идентификација на теми кои треба да се земат во предвид
при подготовка на други документи (идеен и основен проект за градежните објекти)
кои следуваат по усвојувањето на планот (Студија за оценка на влијание на развојниот
проект врз животната средина/Елаборат за заштита на животната средина/А ИЕД).
Исто така поентирана е потребата од континуиран мониторинг на сите медиуми како
важен сегмент при управување на животната средина на локално и регионално ниво.
Со воведување на предложените мерки се очекува компатибилност и
усогласеност на планскиот документ со стратешките плански документи
усвоени на локално, регионално, национално и глобално ниво.
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Табела 10 Предлог мерки за спречување, намалување или ублажување а значајните негативни ефекти од ЛУПД на дел од КП 165/1, КО Софилари,
Општина Штип
Елемент
на
СОЖС

Цели на СОЖС

Реупотреба на
собраните отпадни
масла (моторни или
индустриски) и
намалување на
потрошувачката на
нерециклирани масла

Доследно исполнување на националната законска регулатива за отпад во однос на одделување на различните
типови на отпад, реупотреба на одделни фракции, правилно складирање, во соодветни садови поставени во
танквани за да се спречи нивно излевање и загадување на животната средина.
Максимална реупотреба на собраните отпадни масла, со цел намалување на потрошувачката на нерециклирани
масла и минимизирање на остатоците од преработката кои треба да завршат на депонија.
Редовно водење на евиденција за количините на примени отпадни масла, процент на реупотреба, произведени
количини на различни видови на моторни или индустриски масла, начинот на нивно складирање, постапување со
истите и остатоци од производството.

Регулирање на
водоснабдувањето
преку приклучување
на планираната
водоводна мрежа

Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на основните хидротехнички услови при
изработка на идејните и основните проекти за спроведување на приклучок на постоечката водоводна мрежа.
Директна комуникација со ЈП “Исар” за воведување на мерки за ефикасно користење на водата и намалување на
загубите. Да се внимава да не дојде до истекување на гориво, масти, масла што би го загрозило квалитетот на
површинскиот реципиент река Лакавица.
При изработка и реализацијата на планската документација да се применуваат мерки кои ќе ја спречат појавата на
ерозија, суводолици и порои заради заштита на сливот на предвидената акумулацијата Јагмулар (максималното
ниво на водата е дефинирано на кота 250,0 m н.в., а работното на 247,0 m н.в.), имајќи во предвид дека планскиот
опфат на стопанскиот комплекс се наоѓа во сливот на предвидената акумулација.

Ефикасно користење
на водата во објектот

Оформување на заштитни зони и дефинирање режим на заштита во зоните околу изворникот кој се користи за
водоснабдување на стопанскиот комплекс.
Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на црпење, користење на водата, најновите
технички достигнувања (најдобри достапни техники - BAT) за ефикасно користење на водата.
Во документите за оценка на влијанието на проектот посебно (Студија за влијание на проектот врз животната
средина/Елаборат за заштита на животната средина/А ИЕД) да се бара техничко решение за ефикасно користење
на водата, воведување на мерки за почисто производство преку материјален биланс на водата, нејзино повторно
искористување и штедење.

Вода

Отпад

Селектирање на
отпадните масла од
останатите фракции
на отпад и нивно
одделно складирање

Предлог Мерки за спречување, намалување или ублажување на значајните негативни ефекти од
реализацијата на планскиот документ
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Климатски
фактори

Почва

Воздух

Елемент
на
СОЖС

Цели на СОЖС

Предлог Мерки за спречување, намалување или ублажување на значајните негативни ефекти од
реализацијата на планскиот документ

Регулирање на
одведувањето на
отпадни води од
објектот

Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на одделување на урбаните од
технолошките води и нивно соодветно третирање. Примена на соодветен систем за третман на фекалните отпадни
води.

Намалување на
потрошувачката на
фосилни горива

Доследно спроведување на националната законска регулатива во поглед на испуштање на емисии на загадувачки
супстанции под максимално дозволените концентрации.
Спроведување на законските барања во поглед на постепено намалување на потрошувачката на фосилни горива.

Зголемување на
уделот на обновливи
извори на енергија во
вкупната
потрошувачка

Замена на енергијата добиена од фосилни горива со енергија добиена од обновливи извори (сонце, ветар,
биомаса, метан) со што директно ќе се влијае на стратешките плански документи од областа на енергијата,
заштитата на животната средина и здравјето на луѓето.

Ефикасно управување
со различните типови
на отпад кои се
создаваат во објектот

Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на управувањето со различните фракции на
отпад кој ќе се создава во објектот на Инвеститорот. Следење на барањата на ЕУ политиката за загадување на почвите
(Стратегија на ЕУ за почви и Директива за загадување на почвите).

Намалување на
количеството на отпад
кој финално се
отстранува на
депонии

Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на управување со отпадот од страна на
Инвеститорот.
Во студиите за оценка на влијанието на проектот посебно да се претстави Програма за управување со отпадот кој ќе
се генерира во објектот, која ќе ги содржи начелата на управување со отпадот (минимизирање на генерирање на
отпадот, селекција на место на создавање, рециклирање - договор со фирми кои рециклираат отпад, користење на
отпадот како енергија и финално отстранување на неопасниот отпад и комуналниот одвоен од опасниот на депонија.

Намалување
на
емисии
на
стакленички гасови

Во студиите за оценка на влијанието на проектот посебно стриктно да се бара воведување на концептот за почисто
производство во поглед на следење на потрошувачка на енергија и нејзино ефикасно користење, ефикасно
управување со отпадот кој се создава и примена на нови технологии.

Зголемување на удел
на обновливи извори
на енергија

На проектно ниво да се испитаат можности за максимално искористување на обновливи извори на енергија (сончева,
геотермална на пр.) со поставување на соларни панели на објектот комплекс за добивање на топла вода и/или
електрична енергија и користење на енергетско ефикасни (изолациони) градежни материјали и столарија при
изградба на истиот.
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11. 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) локацијата на предметниот опфат,
b) избор на најдобро решение за намена на земјиштето,
c) аспект на економската оправданост и интерес од Инвеститорот да го
реализира планското решение,
d) финансиската можност и интерес од страна на инвеститорите
e) заштитата на животната средина и одржливоста на планскиот документ.
Првите четири критериуми се разгледувани и земени во предвид при
донесувањето на одлука на Советот на Општина Штип да се донесе предметната
Локално Урбанистичка планска документација.
Во разгледување бил земен и интересот од страна на приватниот Инвеститор,
земени се во предвид класата на земјиштето и усогласеноста со повисоките плански
документи (Услови за планирање на просторот/ПП на РМ). При тоа се разгледани сите
позитивни аспекти од урбанизација на просторот и евидентна е придобивката за
целиот град и Општина Штип од овозможување на урбанизација на таа локација,
зголемување на нејзината атрактивност, развивање на локалната и регионална
економија.
Во оваа фаза можно е да се разгледаат само неколку варијанти во поглед на
исполнување на целите на Стратегиска оцена на животната средина преку предлог
мерките за заштита, намалување или ублажување на значајните негативни влијанија
од реализација на целите на планскиот документ. Затоа се предложени неколку
алтернативи на понудените решенија во поглед на:
a) користење на обновливи енергетски извори во објектот
b) примена на одржливи технички решенија со намалена потрошувачка на
вода, суровини и енергија (најдобри достапни техники)
c) соодветен третман на генерираните отпадни води
d) управување со генерираниот отпад согласно стратешките национални
документи почитувајќи ги начелата на минимизирање на создавањето на
отпад, примарна селекција на корисните фракции (тие кои можат да се
рециклираат), селекција на опасниот отпад и финално отстранување на
остатокот на регионална депонија
e) минимизирање на создавањето на отпад преку примена на принципот на
одржлив производ и почисто производство (Cleaner production) како
едноставни, финансиски исплатливи и ефикасни мерки насочени кон
постигнување на генералните цели на животна средина
f) примена на добра градежна практика во поглед на управувањето со отпадот
кој се создава при уредување на предметниот опфат, безбедноста на
работниците, безбедноста на околното население и заштита од истекувања,
емисии во воздухот и бучава и вибрации над. максимално дозволените за
тоа подрачје и други наведени во предлог мерките во Табела 10.

57

Извештај за Стратегиска оцена на влијанија врз животната средина на ЛУПД со основна класа на намена Г2 – лесна и
незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип

12. ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ
При процесот на развој на планскиот документ и Стратегиската оцена на
животната средина кои како сегменти е потребно да одат паралелно за да може и
ефектите да бидат поголеми, треба да се постават индикатори на СОЖС за да можат
да се следат значајните ефекти (позитивни и негативни) од реализирањето на целите
на планскиот документ и навреме да се преземат соодветни мерки.
Континуираното следење на индикаторите на СОЖС дава можност за
систематско набљудување, испитување и оценување на ефикасноста од воведените
мерки за заштита, намалување или ублажување на негативните ефекти од планскиот
документ.
За нивно реализирање се подготвува План за мониторинг кој сумарно ги
воспоставува релациите меѓу елементите на СОЖС од предметниот опфат,
предложените индикатори и одговорните за нивно следење, анализирање и по
потреба интервенција. Планот за мониторинг ќе помогне на Општината Штип во
преглед на состојбите во планскиот опфат, статусот на имплементација на
предвидените мерки и ќе овозможи ефикасно понатамошно планирање на просторот
и обезбедување на одржлив развој на општината.
Исто така Планот за мониторинг ќе овозможи воспоставување на интерактивна
врска помеѓу сите вклучени страни во процесот на планирање на просторот и
заштитата на животната средина и ќе претставува основа за одговорните институции,
да го контролираат процесот на спроведување на законската регулатива и да
донесуваат правилни одлуки.
При идентификацијата на целите на СОЖС прикажани на Табела 8 неопходно
беше дефинирање на соодветните индикатори на СОЖС кои е потребно континуирано
да се следат од надлежните стручни институции на национално, локално или
регионално ниво и сопственикот на објектите за лесна и незагадувачка индустрија на
предметниот опфат.
Неопходно е максимално да се користат веќе воспоставените индикатори за
животна средина од страна на Министерството за животна средина и просторно
планирање и Државниот Завод за статистика на Република Македонија, индикаторите
на милениумските развојни цели, посебно МРЦ-7 за одржливост на животната
средина, индикаторите за одржлив развој, индикатори кои РМ ги користи за
реферирање спрема ЕУ агенциите за животна средина и енергија и други секторски
индикатори (транспорт, земјоделие, шумарство, здравство и др.)
Во Табела 11 е претставен Планот за мониторинг на СОЖС од ЛУПД на дел од
КП 165/1, КО “Софилари”, Општина Штип со дефинирани одговорни институции за
следење на индикаторите на СОЖС.
Се разбира дека локалната самоуправа на Општина Штип е целосно одговорна
за следење на спроведувањето на Планот за мониторинг, анализа на вредностите на
индикаторите и трендот на намалување, зголемување на истите и споредба со
националните или други релевантни. Врз база на споредбите и направената анализа
треба да се ревидираат или дополнат мерките за заштита на животната средина.
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Табела 11 План за мониторинг на Стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД со основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на
дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип
Елемент на СОЖС
за
ЛУПД на дел од
КП 165/1, КО
Софилари,
Општина Штип

Отпад

Вода

Воздух
Население
Почва

Климатски
фактори

Индикатори на СОЖС

Одговорни за мониторинг

Фреквенција на
мониторинг

Количина на селектирани и собрани
отпадни масла
Процент на повторно искористување на
отпадните масла
Тренд на намалување на потрошувачката
на не-рециклирани масла
Изработени идејни и основни проекти за
приклучок на планираната водоводната
мрежа која ќе поминува во близина на
опфатот
Должина на изградена водоводна мрежа
Изработени основни проекти за систем за
третман на отпадни води

Инвеститор/Општина Штип/ МЖСПП

Тренд на намалување на потрошувачката
на фосилни горива

Операторот на објектот во предметниот опфат
Општина Штип/Завод за статистика

Тренд на намалување на невработеноста

Завод за статистика/ Општина Штип

Периодично
Годишно ниво/Биланс
на енергија
Годишно ниво

Број на ново отворени места

Завод за статистика/ Општина Штип

Годишно ниво

Операторот на објектот/
Јавното комунално претпријатие/ Општина Штип

Дневна основа

Инвеститор/Општина Штип/Министерство за
економија/Завод за статистика

Годишно ниво

МАНУ/МЖСПП/Завод за статистика

Годишно ниво

Општина Штип/Министерство за економија/Завод за
статистика/МЖСПП

Годишно ниво

Количество/волумен на отпад кој се носи на
депонија
Тренд на намалување на потрошувачката на
фосилни горива
Тренд на намалување на годишни емисии
на стакленички гасови
% на удел на обновливите извори во
вкупната потрошувачка на енергија

Инвеститор/Општина Штип/ МЖСПП

Годишно ниво
Годишно ниво

Инвеститор

Годишно ниво

Инвеститор/Општина Штип

Пред пуштање во
работа/Месечно

ЈП “Исар”/Општина Штип

Годишно ниво

Инвеститор/Општина Штип

Месечно ниво
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13. НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ
Планскиот документ кој беше предмет на анализа и за кој се однесува
Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина е Локална Урбанистичка
Планска документација со основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка
индустрија на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип за локација со
површина од П = 0.41 ha.
Се очекува реализацијата на ЛУПД да овозможи формирање на една градежна
парцела, како и зголемување на употребната вредност на градежното земјиште преку
негова урбанизација.
Целта на ЛУПД е формирање на градежна парцела и планирање на простор
ограничен со градежни линии со основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка
индустрија. Новата класа на намена (лесна и незагадувачка индустрија) 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 економски ефекти манифестирани преку 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 стандарди
за заштита на животната средина.
Согласно законската регулатива од областа на животната средина при
подготовка на краткорочни, среднорочни и долгорочни плански документи на
национално и локално ниво за развој на општините во сите аспекти (урбан развој,
индустрија, развој на мали и средни претпријатија, стопански комплекси, туризам,
земјоделие, транспорт и др.) потребно е спроведување на постапка за Стратегиска
оцена на влијание на планскиот документ кој се подготвува (план, програма
или стратегија) врз животната средина.
Постапката е правно обврзувачка во согласност со националното законодавство
(Глава X од Закон за животна средина – Сл. Весник на РМ бр. 53/2005, 81/2005,
24/2007, 159/2008, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15,
192/15, 39/16, 99/18 и подзаконските акти).
Цел на Извештајот за Стратегиска оцена за животна средина за Локална
Урбанистичка Планска документација со основна класа на намена Г2 – лесна и
незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип (0.41
ha), Општина Штип е навремено да ги вклучи целите на заштита и унапредување на
животната средина на подрачјето опфатено со планот во целите дефинирани при
изработката на Предлог планот од страна на планерите. Навременото вклучување на
целите на заштита на животната средина ќе овозможи одржлив развој на Општината
Штип.
На предметната локација се регистрирани 2 објекти од деловен карактер (Б4 –
деловни простори) до кои има колски пристап од јужната страна на опфатот.
Вкупната површина на планскиот опфат каде ќе се одвиваат предвидените
активности изнесува 3158,42 m2 со вкупна бруто површина за градење од 0,41 ha и
висина на објект за градење од 12 m.
Намената на просторот од 0,41ha ќе биде Г – производство, дистрибуција,
сервиси односно Г2 –лесна и незагадувачка индустрија.
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Во планскиот опфат сообраќајот се одвива преку постоен колски пат, кој се
движи долж јужната граница на опфатот. Овој локален пат во постојна состојба е со
променлива широчина од 4 – 5 m.
Во рамките на планскиот опфат има изведен бунар и внатрешна водоводна
мрежа. Може да се предвиди решение со приклучување на планираниот водовод кој
ќе минува северо - источно од планскиот опфат во соработка со ЈП “Исар” Штип.
Отпадните санитарни води од постоечките објекти се собираат во бетонирана
двокоморна септичка јама која редовно се одржува.
Со цел да се идентификуваат целите на заштита на животната средина во
рамките на Стратегиската оцена (СОЖС цели) на планскиот документ, се пристапи кон
разгледување на карактеристиките на пределот каде што се наоѓа планскиот опфат
за ЛУПД со основна класа на намена Г2 – лесна и незагадувачка индустрија на дел од
КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип и се идентификуваа состојбите со животната
средина од расположливи документи земајќи го во предвид Локалниот План за
заштита на животната средина за град Штип (ЛЕАП) усвоен во 2013 година каде се
евидентирани клучните проблеми и предложени се мерки во облик на Акционен план
за нивно надминување.
Сегашните клучни еколошки проблеми во Општина Штип се однесуваат на
нарушена состојба на квалитетот на површинските и подземните води, недостаток на
вода скоро во текот на целата година (поради застарениот систем, нарушениот
квалитет на водите на река Брегалница, големите загуби на вода и диви приклучоци),
несоодветното управување со отпадот, нерегулирани речни корита и излевање на
реката Брегалница, директно испуштање на комуналните отпадни води во речните
корита без претходен третман, непостоење на пречистителна станица за комуналните
води, загадување на водата која се користи за наводнување со отпадни води, низок
животен стандард и миграција на населението, намалување на работно способно
население поради затворање на индустриски капацитети, користење на огревно дрво
како извор за затоплување и готвење, не користење на обновливи извори на енергија.
Беа издвоени релевантните елементи за предметниот опфат и тие се елементи
за Стратегиската оцена на влијание на планот.
Меѓусебната компатибилност на целите на планскиот документ се
идентификувани користејќи Матрица на компатибилност како алатка при Стратегиска
оцена на влијание на планскиот документ врз животната средина. Целите на
планскиот документ се меѓусебно компатибилни.
Се гледа големата усогласеност меѓу целите на предметниот ЛУПД во делот на
следење на веќе поставените цели на ПП на РМ.
Се разбира дека целите за економски развој, изградбата на други објекти за
потребите на компанијата “Минол” и изградбата на комунална инфраструктура е во
конфликт со заштитата на животната средина, како и во фазата на нивно
функционирање, можеби во мала мерка, и можното негативно влијание врз
различните елементи на животната средина би било со многу мал до среден
интензитет и само на локално ниво.
Токму поради оваа некомпатибилност во планот се предлагаат и мерки за
заштита на медиумите од загадување, различни непогоди и можни хаварии. Како
составен дел од Извештајот за стратегиска оцена се презентирани дополнителни
мерки за избегнување, намалување или ублажување на негативните влијанија на
реализацијата на целите на планот врз животната средина.
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Генерални цели на заштита на животната средина на предметниот опфат се:
 Обезбедување на превентивни мерки во заштитата на водите, квалитетот
на воздухот и почвата од емисиите на загадувачки материи при
функционирање на објект на Инвеститорот за производство на моторни и
индустриски масла;
 Ефикасно користење на природните ресурси и обновливите извори на
енергија при изградба и секојдневно функционирање на објектот
 Минимизирање на создавањето на отпадот во објектот, селектирање на
местото на создавање, максимална реупотреба на фракциите кои можат
да се рециклираат од отпадните масла и безбедно финално отстранување
на остатокот од комунален отпад
 Зголемување на зеленилото преку воспоставување на зелен појас на
границите на планскиот опфат.
Специфичните цели на Стратегиската оцена на животната средина (Цели на
СОЖС) се идентификувани врз основа на анализа на проблемите со животната
средина во планскиот опфат и околината (градот Штип и пошироко) и идентификација
на најосетливите елементи на животната средина врз кои и сега се чувствува најголем
притисок и кои би биле најпогодени од реализацијата на планскиот документ.
Подготвени се и индикатори на СОЖС преку кои ќе се следи напредокот на примена
на мерките за заштита, спречување и ублажување на значајните негативни
влијанијата од реализацијата на целите на планскиот документ.
Секако треба да се истакнат и позитивните влијанија кои ќе се постигнат со
реализирање на предметната планска документација. Најважни позитивни
долгорочни влијанија се :
 Зголемување на употребната вредност на градежното земјиште преку негова
урбанизација,
 Подобрување на бизнис климата во општината и регионот,
 Отворање на нови работни места,
 Поттикнување на индивидуалците и индустриските капацитети во град
Штип, Источниот регион и целата држава да ги собираат отпадните масла
соодветно и да ги предадат на овластен постапувач на нивно понатамошно
рециклирање,
 Правилно постапување со отпадот и спречување на загадување на животната
средина,
 Зголемување на приходите на Општина Штип од платените комунални такси
Негативните влијанија на целите на планскиот документ врз елементите на
Стратегиска оцена на животна средина ќе бидат спречени, елиминирани или
ублажени доколку се применат следните чекори: спроведување на мерките дадени
во планската документација на ЛУПД на дел од КП 165/1 КО Софилари, Општина Штип
(Поглавје 4 МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА) од страна на планерите од ЈП “Стипион 2011” Штип,
спроведување на мерките како дел на Извештајот за Стратегиска оцена на животната
средина и следење на реализацијата на Планот за мониторинг.
Од страна на експертот за СОЖС предложени се мерки во однос на елементот
на СОЖС и соодветните цели кои треба да се постигнат. Предлог мерките главно се
фокусирани на идентификација на теми кои треба да се земат во предвид при
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подготовка на други документи (идеен и основен проект за градежните објекти) кои
следуваат по усвојувањето на планот (Студија за оценка на влијание на развојниот
проект врз животната средина/Елаборат за заштита на животната средина/А ИЕД).
Исто така поентирана е потребата од континуиран мониторинг на сите медиуми како
важен сегмент при управување на животната средина на локално и регионално ниво.
Предложени се неколку алтернативи на понудените плански решенија во поглед на:
a) користење на обновливи енергетски извори во објектот
b) примена на одржливи технички решенија со намалена потрошувачка на
вода, суровини и енергија (најдобри достапни техники)
c) управување со генерираниот отпад согласно стратешките национални
документи почитувајќи ги начелата на минимизирање на создавањето на
отпад, примарна селекција на корисните фракции (тие кои можат да се
рециклираат), селекција на опасниот отпад и финално отстранување на
остатокот на регионална депонија
d) минимизирање на создавањето на отпад преку примена на принципот на
одржлив производ и почисто производство (Cleaner production) како
едноставни, финансиски исплатливи и ефикасни мерки насочени кон
постигнување на генералните цели на животна средина
e) примена на добра градежна практика во поглед на управувањето со отпадот
кој се создава при уредување на предметниот опфат, безбедноста на
работниците, безбедноста на околното население и заштита од истекувања,
емисии во воздухот и бучава и вибрации над. максимално дозволените за
тоа подрачје.
Со цел да се следат значајните ефекти (позитивни и негативни) од
реализирањето на целите на планскиот документ и навреме да се преземат соодветни
мерки се користат индикаторите за СОЖС и План за мониторинг. Планот за
мониторинг сумарно ги воспоставува релациите меѓу елементите на СОЖС од
предметниот опфат, предложените индикатори и одговорните за нивно следење,
анализирање и по потреба интервенција.
Планот за мониторинг ќе помогне на Општината Штип во преглед на состојбите
во планскиот опфат, статусот на имплементација на предвидените мерки и ќе
овозможи ефикасно понатамошно планирање на просторот и обезбедување на
одржлив развој на општината.

63

Извештај за Стратегиска оцена на влијанија врз животната средина на ЛУПД со основна класа на намена Г2 – лесна и
незагадувачка индустрија на дел од КП 165/1, КО Софилари, Општина Штип

14.ПРИЛОЗИ
14.1 ЛИСТА НА НАЦИОНАЛНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
1. Закон за животната 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, 187/13, 42/14, 44/15 129/15,
192/15, 39/16, 99/18);
2. Уредба за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се
утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз
животната средина (Службен весник на РМ бр.74/05);
3. Правилник за содржината на барањата што треба да ги исполнува студијата за
оцена на влијанието на проектот врз животната средина (Службен весник на РМ
бр. 33/06)
4. Уредба за стратегиите, плановите и 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 153/2007)
5. Уредба за содржината на извештајот за стратегиска оцена на животната
средина (Службен весник 153/2007)
6. Правилник за воспоставување на листата на експерти за СОЖС, процедурата за
спроведување на испитот за експерти за СОЖС, воспоставување на комисијата
за оценка на знаењето на експертите за СОЖС (Службен весник 129/2007)
7. Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали
определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз
животната средина и врз здравјето на луѓето (Службен весник 144/2007)
8. 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
147/2008)
9. Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 51/05,
137/07, 24/08, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 60/11, 144/12, 55/13, 70/13,
163/13, 42/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16 ,64/18 и 168/18 );
10. Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање ( Службен
весник на Р. М бр.142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17
и 86/18);
11. Правилник за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на
урбанистичките планови (Службен весник на Р. М бр. 142/15);
12. Закон за градење (Сл. Весник на РМ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 34/11,
59/11, 13/12, 39/12, 144/12, 25/13, 70/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14,
115/14, 149/14, 187/14 и 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 31/16 39/16 и 71/16);
13. Законот за квалитет на амбиенталниот воздух (Службен весник на РМ бр. 67/04,
92/07, 35/10, 47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15);
14. Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на
квалитетот на амбиентниот воздух (Службен весник бр. 82/06);
15. Уредба за гранични вредности на нивоа и видови на загадувачки супстанции во
амбиенталниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на
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граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни
вредности и долгорочни цели (Службен весник на Р.М бр. 22.06.2005)
16. Закон за води (Сл. Весник на РМ бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12,
23/13, 163/13 180/14, 146/15 и 52/16)
17. Уредба за класификација на водите (Сл. весник на РМ бр. 18/99 год.);
18. Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните
води (Сл. весник на РМ бр. 18/1999, 71/99);
19. Закон за управување со отпад (Службен весник на РМ бр. 68/04; измени 71/04;
107/07, 102/08; 143/08; 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15,146/15,
192/15, 39/16);
20. Листа на отпади(Сл. Весник на РМ бр. 100/05);
21. Закон за заштита од бучава (Службен весник на РМ бр. 79/07, 124/10, 47/11 и
163/13 и 146/15);
22. Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен
мирот на граѓаните од штетна бучава (Сл. Весник на РМ бр. 1/09);
23. Закон за хемикалии (Сл. Весник на РМ бр. 145/10, 53/11, 164/13, 116/15, 149/15
и 39/16);
24. Закон за управување со светско културно и природно наследство (Сл. Весник
на РМ бр. 75/10);
25. Закон за заштита на природата (Службен весник на Р.М бр. 67/04; измени 14/06;
84/07);
26. Закон за благосостојба на животните (Службен весник на Р.М бр. 113/07);
27. Закон за благосостојба на растенијата (Службен весник на Р.М бр.25/98; 06/00);
28. Закон за заштита на растенијата (Службен весник на Р.М бр.25/98; измени
06/00);
29. Закон за безбедност и здравје при работа (Сл. Весник на РМ бр. 92/07, 136/11,
23/13, 25/13, 137/13, 164/13, 158/14 15/15 и 192/15) Закон за енергетика
(Службен весник на Р.М бр.63/06; 36/07);
30. Закон за експропријација (Службен весник на Р.М бр.95/12,131/12 и 24/13);
31. Конвенција за заштита на светското културно и природно наследство (Париз,
1972), ратификувана 1974 година;
32. Базелска конвенција во врска со контролата врз прекуграничните загадувачи со
опасен отпад и неговото депонирање (Базел, 1995), ратификувана 1997;
33. Конвенција за заштита на биолошката разновидност (Рио де Жанеиро, 1992),
ратификувана 1998;
34. Конвенција за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето и
пристап до правда за прашања поврзани со животната средина (Архус, 1998),
ратификувана 1999 година;
35. Конвенција за оцена на прекуграничните влијанија врз животната средина
(Еспо, 1991), ратификувана 1999 година.
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14.3 ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА
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14.4 ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ОД
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
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