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1. Вовед во стратегиската оцена на животната средина 

Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС) е систематски процес во кој се 

земаат во предвид одредени превентивни мерки, кои овозможуваат заштита на 

животната средина од сите можни аспекти, во процесот на планирање или 

донесување на одлуки на ниво на ''стратегиски акции'' или политики, планови и 

програми.  

Активностите, кои се преземаат во поедините фази на СОЖС процедурата се:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификација на заинтересираните 

страни и стратегија на консултација  

Основање 
Управувачка група 

Консултации со Управувачката група 
за одредување на значителните 

влијанија  

Собирање податоци 
(просторни, еколошки и социо-

економски) 

Известување на надлежните за 
животна средина и барање 

информации за опфатот 

 

Собирање податоци 
(законски контекст) 

Дефиниран План за 
одобрување и алтернативи 

Одбирање на методологијата за 
определување на обемот и 

значајните критериуми   

Идентификација на релевантните 
интернационални, национални и локални 
планови, легислатива, цели и стандарди  

 

Податоци за постојната 
состојба на животната 

средина 

Клучни извори на 
животната средина, 

сензибилност, закани и 

трендови 

Оценка на постојните корисници 
и идните економски движења 

Потенцијални влијанија  
врз природата, степен 

на промени, географски 
обем, привремени 

промени и веројатности 

Допринос 
на 
експертите 
и 
Управувач
ката група 
кон 
специфичн
ите 

сектори   

Идентификација на 
значителните препреки 

во собирањето 
податоци и тековните 

работи 

Ублажување и мониторинг 

Идентификација, предвидување, 
евалуација и мерки за 

намалување  на потенцијалните 
влијанија 
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Стратегиската оцена на животната средина ги зема во предвид влијанијата врз 

животната средина и алтернативите во поширок обем, а исто така: 

 во претходна постапка ги зема во предвид алатките кои би се користеле за 

да ја поддржат формулацијата на стратегиската акција за одржлив развој; 

 овозможува зголемување на ефикасноста при донесување на одлуки; 

 овозможува систематски и ефективен приод кон животната средина од 

повисоко ниво при донесување на одлуки; 

 ги поддржува  консултациите и учеството на јавноста. 

Извештајот за стратегиската оцена на животната средина содржи детали од 

плановите, програмите и стратегиите, како и други информации, кои ќе бидат земени 

во предвид при понатамошната оцена на животната средина, односно содржи 

податоци за можните влијанија врз:  

 населението, здравјето на луѓето, биолошката разновидност, почвата, 

водата, воздухот, климатските фактори, материјалните добра, културното 

наследство каде се вклучени архитектурните и археолошките наследства, 

пејзажи и др.;  

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

 предвидените мерки за заштита и намалување на влијанијата.  

Препораки од 
истражувањето и 
посебни студии за 
пополнување на 
празнините во 
собирањето на 

податоци  

Консултации и преглед 

со Управувачката група 

Извештај 
достапен за 

јавноста 

Постконсултациски 

изјави 
Консултации и 

преглед од 
надлежните 

органи за животна 
средина, 

индустријата и 

експертите 

Консултации и 

преглед од јавноста 

Извештај достапен за  
забелешки од јавноста 

преку “web site” 

Извештај за 
животната средина 
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Анализата на влијанијата врз животната средина има за цел да ги идентификува 

можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи оптимален избор на 

мерките за заштита на животната средина. 

Влијанијата врз специфичните медиуми од животната средина ќе бидат намалени или 

ефективно подобрени доколку се предвидат мерки за заштита, намалување и 

неутрализација на истите. 

При идентификувањето на влијанијата се користи квалитативна проценка на нивниот 

ефект, односно истите се оценуваат како: секундарни, кумулативни, синергистички, 

краткорочни, со средни и долгорочни, трајни и привремени позитивни и негативни 

ефекти.  

Во рамките на Извештајот за стратегиска оценка, исто така сe дава осврт на Планот за 

мониторинг на животната средина, чија основна цел е следење на ефектите од 

применетите мерки за ублажување.  

Како што е потенцирано, стратегиската оцена на животната средина-СОЖС, се 

однесува на оцена на планови, програми, стратегии или политики, додека 

поединечните активности/проекти се предмет на ОВЖС-оцена на влијанијата врз 

животната средина.  

При водење на процедурата за стратегиска оцена за животната средина важна улога 

имаат консултациите и учеството на јавноста, што овозможува: 

 зголемување на транспарентноста во донесувањето одлуки, преку 

обезбедување информации кои овозможуваат идентификација на 

влијанијата во рана фаза и предлог мерки за нивно намалување; 

 целосна информираност за основните податоци за животната средина, 

релевантните податоци и вредности на индивидуално ниво и на ниво на 

заедница; 

 добивање информации за потенцијалните ефекти за животната средина во 

рана фаза во процесот на СОЖС; 

 поголемо разбирање, избегнување непотребни противречности и 

одложување на процесот за донесување одлуки кое во покасните фази 

може да настане како резултат на недоволно разбирање.  

Придобивките од спроведување на стратегиската оцена на животната средина 

се:  

 флексибилност; 

 консензус во процесот на планирање; 

 интегрирање на социјалните, економските и аспектите на животната 

средина; 

 меѓусекторска соработка; 
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 земање во предвид на регионалните потреби и цели; 

 конзистентност со стратешките определби за одржлив развој. 

Дополнително: 

 Идентификацијата на сите влијанија врз животната средина, кои ќе бидат 

дефинирани во Извештајот, како и предложените мерки за нивно ублажување 

или избегнување, ќе претставуваат основа врз која треба да се дефинира 

идниот развој на предвидената локација, со цел да овозможи економска 

одржливост и заштита на животната средина.  

 Доколку сите согледувања дадени во Извештајот бидат земени во предвид и 

имплементирани, ќе се избегнат несаканите последици, што значи ќе се 

заштеди време и пари што е само дел од целите на стратегиската оцена на 

животната средина. Исто така, ќе се обезбеди заштита и одржлив развој на 

ресурсите, заштита на медиумите во животната средина и здравјето на луѓето.  

 Извештајот за стратегиска оцена на животната средина содржи вистинити и 

реални информации во простор и време, кои ќе им помогнат на носителите на 

одлуки на повисоко ниво во донесување на истите. 

Процедурата за спроведување на стратегиска оцена на животната средина е 

дефинирана согласно Член 65, глава X од Законот за животната средина (“Службен 

весник на РМ” бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007 и 159/2008, 83/2009, 47/10), при што 

стратегиска оцена се спроведува на плански документи кои се подготвуваат во 

областа на земјоделството, шумарството, рибарството, енергетиката, индустријата, 

рударството, транспортот, регионалниот развој, телекомуникациите, управувањето со 

отпадот, управувањето со водите, туризмот, просторното и урбанистичкото планирање 

и користење на земјиштето, на Националниот акционен план за животната средина и 

на локалните акциони планови за животната средина, како и врз сите стратегиски, 

плански и програмски документи со кои се планира изведување на проекти за кои се 

врши оцена на влијанието од проектот врз животната средина. 

Подзаконските акти кои ја регулираат процедурата се: 

 Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали 

определени плански документи би можеле да имаат значително влијание 

врз животната средина и здравјето на луѓето ("Службен весник на РМ" бр. 

144/07 од 30.11.2007 год); 

 Уредба за содржината на извештајот за стратегиска оцена на животната 

средина ("Службен весник на РМ" бр. 153/07 од 20.12.2007 год);   

 Уредбата за стретегиите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие 

стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува 

постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз 

животот и здравјето на луѓето, ("Службен весник на РМ" бр. 153/07 од 

20.12.2007 год.); 

http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/Уредба%20за%20определени%20плански%20документи%20имаат%20значително%20влијание%20врз%20животната%20средина%20и%20здравјето%20на%20луѓето.pdf
http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/Уредба%20за%20определени%20плански%20документи%20имаат%20значително%20влијание%20врз%20животната%20средина%20и%20здравјето%20на%20луѓето.pdf
http://www.moepp.gov.mk/WBStorage/Files/Уредба%20за%20определени%20плански%20документи%20имаат%20значително%20влијание%20врз%20животната%20средина%20и%20здравјето%20на%20луѓето.pdf
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 Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други 

акти, како и планови и програми од областа на животната средина 

("Службен весник на РМ" бр. 147 од 26.11.2008 година). 

Исто така при подготовката на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина 

се земени во предвид обврските и препораките дефинирани во Директивата за 

стратегиска оцена на животната средина (2001/42/EC), која е имплементирана во 

македонското законодавство, како и позитивните искуства на конкретни примери во 

Англија, Ирска и Шкотска.  
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2. Краток преглед на содржината, главните цели на планскиот 

документ и врската со други релевантни планови и 

програми/плански документи 

2.1. Обем на Извештајот за стратегиска оцена 

Со цел навремено да се согледаат можните негативни влијанија врз животната 

средина и здравјето на луѓето како и социо-економските аспекти од имплементацијата 

на Државната Урбанистичко-планска документација за потисен цевковод од 

Белимбегово–м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден, кој ќе се користи за  

водоснабдување на ТИРЗ Скопје 1 и Скопје 2, општина Илинден, и да се превземат 

соодветни корективни мерки, во Законот за животна средина (“Службен весник на РМ” 

бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10 и 124/10) и подзаконските акти, 

е дефинирана постапката за Стратегиска оцена на животната средина.  

Подготовката на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина ќе се базира 

врз основа на: 

 Националната и меѓународна правна рамка и примена на најдобрите светски 

практики и искуства; 

 Постојни плански документи од повисок ранг; 

 Разгледување на предвидените активности во Планската документација од кои 

се очекуваат влијанија врз животната средина. Исто така ќе бидат земени во 

предвид сите предложени решенија, нивните влијанија и ќе се предложат 

соодветни мерки за избегнување, намалување или ублажување на негативните 

влијанија и зголемување на позитивните ефекти.    

 Оценка и споредба на можните влијанија од алтернативните предлози, 

идентификација на мерките за ублажување кои се потребни за секоја 

алтернатива, и давање на препораки од аспект на заштита на животната 

средина и постигнување одржливост.  

 Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина ќе обезбеди 

информации кои ќе овозможат информирање на јавноста за сите алтернативи, 

препораки и слично. Јавното мислење и мислењата на сите заинтересирани 

страни ќе биде земено во предвид при креирањето на финалниот документ. 

Тргнувајќи од Годишната Програма за финансирање за изработка на Урбанистички 

планови во РМ во 2009 год. (Сл. Весник на РМ бр.3/09), што ја донесува Владата на 

РМ, општина Илинден, односно Одделението за урбанизам во соработка со 

Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони и Агенцијата за планирање на 

просторот, изработија Државна Урбанистичко-планска документација за изградба на 

потисен цевковод на потегот Билимбегово–Бунарџик, општина Илинден. 

Органот, кој го подготвува планскиот документ (општина Илинден и Дирекцијата за 

Технолошки Индустриски Развојни Зони), во претходна консултација со засегнатите 

органи од имплементацијата на Планот (приложени во Додаток 1), го определи обемот 
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и деталноста на информациите, кои се дадени во Извештајот за стратегиската оцена 

на живoтната средина, што е дел од процедурата за стратегиска оцена на животната 

средина. Во таа постапка од страна на Министерството за животна средина и 

просторно планирање е издадено мислење, кое е приложено во Додаток 1 на овој 

Извештај. Во Додаток 1 се приложени и други мислења и барања од надлежни 

институции за работи поврзани со Планскиот документ.  

2.2. Преглед на планскиот документ  

Изготвувањето на Државната Урбанистичко-планска документација е извршено врз 

основа на Услови за планирање на просторот, издадени од Органот на Државната 

управа, надлежен за вршење на работите од областа на просторното планирање, 

Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на Р. Македонија бр. 

51/05; 137/07 и 91/09), Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 

планирање (Сл. весник на Р. Македонија бр. 78/06, бр. 140/09, 12/09  и бр. 93/09), 

Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на 

урбанистичките планови (Сл. весник на Р. Македонија бр. 78/06), како и сите останати 

стандарди и нормативи за изработка на ваков вид на хидротехнички објекти. 

Во Просторниот План на РМ, општина Илинден е планирана за развој на индустриско 

технолошки развојни зони. Изработката на Урбанистичко-планската документација за 

водоснабдување на ТИРЗ Скопје 1 и Скопје 2, е во согласност со одредбите на 

Просторниот план на Република Македонија, донесен во 2004 год. 

 Опис на постојна состојба  

Намена на просторот: Просторот каде се предвидуваат бунарите и резервоарот се 

обработливи површини.  

Просторот низ кој се предвидува да поминува трасата на потисниот цевковод во 

најголем дел е обработлива површина, а делумно постојни полски патишта и постојни 

канали. Во рамките на планскиот опфат не се евидентирани жители. 

По извршената инвентаризација за планскиот опфат евидентирани се две градби кои 

влегуваат во заштитената зона на трасата на потисниот цевковод. 

Сообраќајна инфраструктура: До просторите каде ќе бидат поставени планираните 

бунари и резервоарот се пристапува од постојни полски патишта, кои се со променлив 

коловоз. 

Водоснабдување: Во појасот на предвидениот потисен цевковод евидентирани се 

постојни потисни цевководи,  од кои едниот ја снабдува со вода  Рафинеријата „Окта”  

во  селото  Миладиновци,  а другиот  со  DN280 mm  е дел од регионалниот водовод 

во општина Илинден. Во атарот на селото Јурумлери изведени се бунари за 

водоснабдување кои се дел од регионалниот водоснабдителен ситем “Јурумлери”. 

Преку овој систем се водоснабдуваат дванаесет села од општините Илинден, Гази 

Баба и Петровец.  
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При изработката на урбанистичкo-планската и проектната документација и изведбата 

на потисниот цевковод за ТИРЗ треба да се утврди точната местоположба на трасата 

на РВС “Јурумлери” со што би се избегнале конфликтите меѓу новиот и постоечкиот 

цевковод и ќе се овозможи континуирано водоснабдување на населението во 

регионот. 

Одведување на отпадни води: На просторот на кој се предвидува изградбата на 

потисниот цевовод, заедно со бунарите и резервоарот нема изградено 

инфраструктура за одведување на отпадни води. 

Наводнување: Во границите на планираните опфати нема изведени системи за 

наводнување.  

Електроенергетска инфраструктура: По должина на трасата на предвидениот 

потисен цевковод на патот Белимбегово-Бунарџик, како и во локациите за бунари и 

резервоар, предвидени во Државна Урбанистичко-планска документација, од 

електроенергетски мрежи и објекти, евидентирано е следното: во непосредна близина 

на локацијата за бунари со пумпна станица, постои изведена трафостаница 19 (20)кV/ 

630кVА за напојување на бунарските пумпи и хлоринаторската станица.  

Телефонска мрежа: По должина на предвидената траса за потписен цевковод, 

постои изведен подземен телефонски вод (кабел), кој се вкрстува со 

новопредвидениот потисен цевковод. 

Јавно осветлување: Нема изградено инсталација за јавно осветлување на 

сообраќајниците во урбаните опфати предвидени за изградба на потисен цевковод од 

Белимбегово–м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден, кој ќе се користи за  ТИРЗ 

Скопје 1 и Скопје 2, општина Илинден,. 

Енергетски инфраструктури (гасовод и нафтовод) 

Главниот магистрален гасовод минува северно од потисниот цевовод и немаат 

конфликт.  

Изградениот нафтовот од Солун до рафинерија ОКТА минува на 3 km источно од 

потисниот цевковод. 
 
 

 Опис на планирана состојба  

Намена на просторот- Системот за снабдување на Технолошко индустриските 

развојни зони “Скопје 1” и “Скопје 2” со технолошка и питка вода се состои од 3 дела и 

тоа: 

- бунари со пумпна станица 

- траса на потисен цевковод 

- резервоар за вода 

Системот минува низ пет катастарски општини и тоа “К.О. Илинден, КО Марино, КО 

Кадино, КО Бунарџик, КО Бујковци сите во општина Илинден. 
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 Бунарите со пумпната станица лоцирани се во месноста „Јасика“, во атарот на 

КО Илинден, помеѓу автопатот Скопје–Велес и асфалтниот пат, кој ги поврзува 

населба Илинден и населба Јурумлери. Во бунарското подрачје, предвидено е 

градба на 6 (шест) бунари, во кои ќе се постават бунарски пумпи. Покрај 

бунарите, во локацијата е предвидена и градба на чуварска куќичка со 

хлоринаторска станица 

 Трасата на потисниот цевковод, преку кој ќе се водоснабдуваат ТИРЗ "Скопје 

1" и "Скопје 2", почнува од предвиденото бунарско подрачје во атарот на селото 

Белимбегово, на надморска височина од 230 m, минува во просторот меѓу 

селата Марино и Кадино и завршува над селото Бунарџик каде се предвидува 

резервоарскиот простор на 315 м.н.в. Трасата на потисниот цевковод е 

поставена така што од локацијата на бунарите го прати постојниот одводен 

канал, потоа оди паралелно со трасите на постојните потисни цевководи од кои 

едниот ја снабдува со вода Рафинеријата Окта во селото Миладиновци, а 

другиот регионалниот водовод во општина Илинден. Минува низ ТИРЗ “Скопје 

1”, потоа околу селото Бунарџик и доаѓа до резервоарот над селото Бунарџик. 

 Резервоарот за вода е лоциран над селото Бунарџик на земјиште кое припаѓа 

во КО Бујковци. 

Просторите во кој се предвидуваат бунарите и резервоарот се ненаменети простори 

т.е. обработливи површини.  Просторот низ кој се предвидува да поминува трасата на 

потисниот цевковод во најголем дел е обработлива површина, а делумно постојни 

полски патишта и постојни системи на канали (за наводнување и одводнување) – 

Скопско поле. До просторите во кој се планираат бунарите и резервоарот се 

пристапува од постојни полски патишта. 

Просторот на кој се предвидуваат градежните парцели за бунарите и за резервоарот 

претставуваат неизградено земјиште, додека трасата на потисниот цевковод се 

предвидува да се постави на постоен земјен пат, кој ги прати постојните системи на 

канали (за наводнување и одводнување) – Скопско поле,  голем дел минува низ 

неизградено земјиште кое е претежно обработливо земјиште како и по постоен земјен 

пат така да од аспект на просторни можности постои одличен предуслов за 

организирање и функционирање на планираниот водоснабдителен систем кој треба да 

биде во функција на планираните технолошки развојни зони “Скопје 1” и “Скопје 2”. 

Во рамките на планскиот опфат не се евидентирани жители. 

Сообраќајна поврзаност  

Планскиот опфат, кој е предмет на планот, зафаќа и дел од постојни земјани полски 

патишта, и истите се со променлив коловоз. Истите ќе се користат за изведба на 

планот. 

Водоснабдување- Во локацијата-појас на предвидениот потисен цевковод 

евидентирани се постојни потисни цевководи од кои едниот ја снабдува со вода  
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Рафинеријата “Окта”  во  селото  Миладиновци,  а другиот  со  DN 280 mm е дел од 

регионалниот водовод во општина Илинден. 

Од бунарите во атарот на селото Белимбегово се предвидува да се водоснабдува 

ТИРЗ “Скопје 1” и “Скопје 2”. Пред да се активираат бунарите за потребите на зоната 

направени се пробно експлоатационо и хигиенско-епидемиолошко испитување со кои 

е утврден капацитетот и квалитетот на водата од бунарите. 

Во обезбедувањето на потребните количини на вода да се запази принципот за 

долгорочно решавање на водоснабдувањето и користењето на водите, односно 

динамиката на користењето на подземните води мора да биде усогласена со 

барањето на долгорочна експлоатација. Не се дозволува прекумерна експлоатација на 

подземните води поради кое би дошло до пореметување на нивниот режим. 

Потисниот цевковод се предвидува со профил на цевки DN 560 mm со кој  ќе се 

овозможи транспорт на вода од Q = 169,33 l/s во случај пумпите да работат 18 часа на 

ден, со што ќе ја задоволат максималната потребна дневна потрошувачка на вода на 

зоните "Скопје 1"  (со површина од 140,00) ha и "Скопје 2" (со површина од 96,00 ha), 

лоцирани во околината на селото Бунарџик  крај Скопје.  

Трасата на потисниот цевковод е поставена така што од локацијата на бунарите го 

прати постојниот одводен канал, потоа оди паралелно со постојните потисни 

цевководи од кои едниот ја снабдува со вода Рафинеријата “Окта” во селото 

Миладиновци, а другиот регионалниот водовод во општина Илинден. Минува низ 

ТИРЗ "Скопје 1",  потоа околу селото Бунарџик и доаѓа до резервоарот над селото 

Бунарџик со кота на вода 317,20 н.в. 

Се предвидува цевките да бидат вкопани во ров, со ширина V=1,50 m, а на местата 

каде има заштитна армирано-бетонска цевка Ф 800 mm, ширината на ровот ќе биде  V 

= 2,0 mm. 

Резервоарот е лоциран над селото Бунарџик, со максимална кота на вода во 

резервоарот 317,20 м.н.в. 

Електроенергетска инфраструктура-  

Предложената траса на потисниот цевковод се вкрстува со 110 kV еднополни водови 

Скопје 1-Миладиновци заради што на конфликтните места треба да се почитува 

“Правилник за технички нормативи за изградба на надземни електроенергетски водови 

со номинален напон од 1 kV до 400 kV”.  

Цевководот нема конфликт со останатата постојна и планирана енергетска 

инфраструктура. 

Со изработка на Државна Урбанистичко-планска  документација, предвидена е градба 

на бунари со пумпна и хлоринаторска станица, К.О. Илинден, потисен цевковод на 

потегот Илинден – Бунарџик и резервоар над селото Бунарџик. 

Вкупната потребна еднорфемена електрична снага за бунарското подрачје изнесува: 

- бунари     6 х 53 kW = 318 kW 
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- чуварска куќичка               20 kW  

ВКУПНО:               338 kW 

Во непосредна близина на локацијата за бунари постои изведена трафостаница 10/0,4 

kV, 630 kV, и истата ќе биде напојна точка на електричните потрошувачи во  

бунарското подрачје. 

Нисконапонскиот електроенергетски развод како и партерното осветлување на 

бунарското подрачје, ќе се прикаже во понатамошниот тек на изработка на техничка 

документација, односно со изработка на Архтиектонско урбанистички проект за 

бунарското подрачје. 

За потребите на резервоарот, потребната едновремена електрична снага за 

потрошувачите во резервоарот и партерното осветлување се проценува на 10 kW. 

Електронергетскиот приклучок ќе се изведе према Електроенергетска согласност од 

надлежно дистрибутивно претпријатие и ќе се прикаже во понатамошниот тек на 

изработка на техничка документација, односно со изработка на Архитектонско 

урбанситички проект за резервоарот.  

Телекомуникациска инфраструктура-По должина на предвидената траса за 

потписен цевковод, постои изведен подземен телефонски вод (кабел), кој се вкрстува 

со новопредвидениот потисен цевковод. 

Потребен број на фиксни телефонски приклучоци за бунарското подрачје ќе се 

определи во зависност од барањата на Инвеститорот. Телефонскиот приклучок ќе се 

изведе према услови за приклучок од надлежно телекомуникациско претпријатие, со 

подземен телефонски вод. 

Управување со отпад 

Со планот се предвидува цврстиот отпад организирано да се селектира, собира и 

рециклира, заради намалување на неговите количини кои завршуваат во депонија. 

Ова е во функција на суровинските и енергетските заштеди. Остатокот од цврстиот 

отпад се предвидува организирано да се прифати, да се транспортира и депонира во 

најблиската санитарна депонија. 

 Опис на локацијата на планскиот опфат 

Просторот во кој се планира водоснабдителниот систем (потисен цевковод) до сега не 

е третиран со план од пониско ниво освен во делот каде трасата на потисниот 

цевковод минува низ просторот на технолошката развојна зона ТИРЗ “Скопје 1” за кој 

има изготвено Урбанистички проект. Останатиот простор е неурбанизиран, па од тие 

причини не може да се даде анализа на степен на реализација на постојните плански 

документации. 

Просторот, кој е предмет на планската документација, се наоѓа во атарот на општина 

Илинден. Истата е надвор од урбанизирана средина освен во делот каде минува низ 

Технолошката развојна зона “Скопје 1”. 
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Врз основа на барањето за ажурирана геодетска подлога, обезбедени се податоци од 

Агенцијата за катастар на недвижности и се изврши увид и геодетско премерување на 

терен и тоа на појас во широчина од приближно 20 метри лево и десно од 

предвидената траса за потисен цевовод „ Илинден - Бунарџик “со приближна должина 

од 6700 метри. 

Трасата поминува низ пет катастарски општини и тоа :  

 КО Илинден, 

 КО Марино, 

 КО Кадино, 

 КО Бунарџик и  

 КО Бујковци. 

Само за КО Бунарџик е востановен катастар на недвижности, додека за останатите 

катастарски општини сеуште се води катастар на земјиште. 

Планскиот опфат кој го опфаќа системот за снабдување со технолошка и питка вода  

наменета за снабдување на Технолошко индустриските развојни зони “Скопје 1” и 

“Скопје 2” ги опфаќа следните катастарски парцели: 

КП 2120 каде се лоцирани бунарите со пумната станица, дел од КП 2854 и КП 2857 

(одводни канали), дел од: КП 2345, КП 2346, КП 2347, КП 2349, КП 2352, КП 2355, КП 

2356/1, КП 2356/2, КП 2357, КП 2358, КП 2359, КП 2360/1, КП 2361, КП 2642/1, КП 2644, 

КП 2645, КП 2646, КП 2842,КП 2454, КП 2651, КП 2652, КП 2653, КП 2656, КП 2655, КП 

2681/1, КП 2682/2, КП 2697/2, КП 2698, КП 2705, КП 2706, КП 2718, КП 2719, КП 2722 

сите во КО Илинден. 

дел од: КП 338, КП 342, КП 374 (одводен канал) КП 341, КП 381/1, КП 343, КП 344, КП 

386, КП 356/1, КП 356/3, КП 357/1, КП 357/2, КП 358/1, КП 385, КП 372/5, КП 372/4, КП 

372/3, КП 372/2, КП 372/1,КП 371, КП 370 и КП 373 сите во КО Марино, дел: од КП 871, 

КП 865/1, КП 866, КП 865/2, КП 867, КП 1639, КП 382/1, КП 862, КП 1631, КП 4/3, КП 4/9, 

КП 4/5, КП 4/4, КП 5, КП 17/1, КП 17/2, КП 18, КП 19, КП 1632, КП 25/1, КП 24/1, КП 24/2, 

КП 23/1, КП 23/2, КП 22, КП 81, КП 80, КП 82/2, КП 83/2, КП 84/2, КП 85, КП 79, КП 78, 

КП 134, КП 103, КП 104, КП 105, КП 106, КП 107, КП 108, КП 109, КП 112, КП 113, КП 

134, КП 144, КП 143, КП 142, КП 141, КП 140/1, КП 140/2, КП 139, КП 138, КП 195, КП 

194, КП 199, КП 200,КП 203/1, КП 203/2, КП 201/1 сите во КО Кадино дел од трасата на 

железничката пруга Скопје – Куманово, дел од КП 620/2 и КП 620/3, дел од трасата на 

автопатот Скопје – Куманово, дел од КП 620/1, КП 602/5 (ТИРЗ Скопје 1) дел од КП 

609/1, КП 611, КП 612/4, КП 702/1, КП 541, КП 539/1, КП 540, КП 702/1, КП 537/2, КП 

537/1, КП  704, КП 300, КП 705,КП 301/1, КП 302, КП 303, КП 535, КП 534, КП 532/1, КП 

532/8, КП 532/9, КП 428/1, КП 428/1, КП 427/6, КП 427/5, КП 427/4, КП 427/3, КП 427/2, 

КП 427/1, КП 403, КП 404, КП 405/4, КП 495/3, КП 405/5, КП 405/2, КП 405/1, КП 426, КП 

425/5, КП 425/3, КП 425/4, КП 421, КП 417, КП 406, КП 407, КП 408, КП 416, КП 409/2, 
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КП 409/1, КП 694, сите во КО Бунарџик, дел од КП 1303 и дел од КП 980/2 и 980/1, каде 

се лоцирани резервоарите за вода сите во КО Бујковци. 

 

Слика 1 Локација на планскиот документ 

Нумерички показатели  
 

- Површината на зоната на комуналната инфраструктура (плански опфат) 
изнесува 1945010 m2. 

 
- Површината на КП 2120 на која се предвидуваат бунарите со пумпна 

станица изнесува 34.141 m2. 
 

- Површината на КП 980/1 и КП 980/2 на кој се предвидуваат резервоарите за 
вода изнесува 13557 m2. 

 
- Површината  на трасата на  потисниот цевковод изнесува 146812 m2. 

 
- Должината на трасата на потисниот цевковод се планира да изнесува 6820 

m‟. 
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Табела 1 Нумерички податоци за опфатот 
 

Бр. 
на точка 

 
У 

 
Х 

2038 549914,561 649279,334 

2094 551941,506 650285,244 

62/ѕ 533163,630 646889,580 

   

1 552361.663 650445.628 

2 552267.128 650302.627 

3 552046.373 650054.313 

4 551839.703 649882.632 

5 551766.110 649805.628 

6 551623.715 649673.294 

7 551599.500 649579.735 

8 551564.063 649451.328 

9 551210.843 649069.988 

10 550380.761 648553.342 

11 549831.380 648866.740 

12 549906.330 648735.400 

12I  548234.570 650790.770 

Вкупната површина на опишаниот плански опфат изнесува 194 510 m2. 

 Опис на опфатот на планот и намена на површините 

Планскиот концепт за просторниот развој предложен во планската документација се 

темели на основните насоки и смерници на Просторниот план на РМакедонија, 

максимално почитување на веќе создадените вредности како и од самата 

специфичност на класата на намена на третираниот плански опфат (водоснабдителен 

систем за технолошко индустриските развојни зони “Скопје 1” и “Скопје 2” со 

технолошка и питка вода. 

Предмет на планската документација е водоснабдителен систем кој се состои од три 

дела и тоа:  

 бунари со пумпна станица,  

 траса на постоен цевковод и  

 резервоар за вода. 

Бунарите со пумпната станица се предвидени на катастарската парцела 2120 во 

месност викана Јасика во КО Илинден. Површината на просторот каде се 

предвидуваат  бунарите со пумпната станица е определена така што во рамките на 

истиот можат да се предвидат најмалку шест бунари и една пумпна станица. За 

дефинирање на просторот за бунарите со пумпната станица претходно изработен е 

пробно експлоатационен бунар. Извршено е прочистување и разработка на бунарот до 

проток на чиста вода со испирање и аеролифтување во траење од 24 часа. Извршено 

е и пробно тестирање на бунарот со три хидродинамички нивои во траење од 72 часа. 

Потоа е извршена комплетна физичко-хемиска анализа на примерок на вода од 

бунарот. После сите овие испитувања  дефиниран е просторот во кој се предвидуваат 

бунарите со пумпната станица. 
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Трасата на потисниот цевковод е предвидена така што од  бунарите го прати 

постојниот одводнителен канал, потоа оди паралелно со постојните цевководи од кои 

едниот ја снабдува со вода Рафинеријата Окта во селото Миладиновци а другиот 

регионалниот водовод во општина Илинден, минува низ ТИРЗ “Скопје 1”, потоа околу 

селото Бунарџик и доаѓа до просторот предвидени за резервоар за вода над селото 

Бунарџик. При определување на  трасата на потисниот  цевковод во рамки на истата е 

земена во предвид и заштитната зона на трасата која изнесува 10 m. од работ на 

ровот при што ширината на ровот се предвидува да изнесува 1.50 m. Потисниот 

цевковод има за задача да ја прифати испумпаната подземна вода од предвидените 

бунари да ја однесе во технолошко индустриските развојни зони од таму во 

предвидениот резервоар. При определување на трасата на потисниот цевковод се 

тежнеело до максим да се усогласи со останатите инфраструктурни инсталации од 

другите комунални претпријатија заради евентуални вкрстување и поклопување и при 

тоа да се запазат нивните услови од добиените потврди, како и истата да биде 

економски и технички оправдувана, како од економски аспект, така и од имотноправен 

аспект.  

Просторот за резервоарот за  вода е предвиден над селото Бунарџик на земјиште 

сопственост на Р.Македонија на дел од КП 980/1 и 980/2, КО Бујковци општина 

Илинден. Просторот е со природен пад така што истиот овозможува природно 

вкопување на резервоарот во земја со најмали ископи, а со тоа се овозможува водата 

во него да има непроменлива температура односно секогаш да биде ладна.  

Водоснабдителниот систем преставува комплексна градба, составена од повеќе 

градби. Поради специфичноста на класата на намена на градбите со оваа планска 

документација дефинирана е зоната за комунална инфраструктура во рамките на која 

се дефинирани и просторот на бунарите со пумпната станица трасата на потисниот 

цевковод, како и просторот на резервоарот за вода. Градбите во рамките на зоната 

(бунарите со пумпна станица, траса на потисен цевковод и резервоар за вода) ќе се 

дефинираат со изработка на идејни проекти и истите ќе се определат на основа на 

постојните стандарди и нормативи за урбанистичко планирање. 

Основна класа на намена е Е (инфраструктура) т.е. Е1 комунална инфрастурктура-

водоснабдителен систем - бунари со пумпна станица, траса на потисен цевковод и 

резервоар за вода. 

Табела 2 Класа на намена 
Група на класа на намени 

Е                                                          Инфраструктура 

Основна класа на намена 

Е 1 Комунална инфраструктура- водоснабдителен систем - бунари со пумпна станица, траса на потисен 

цевковод и резервоар за вода 

Висината на градбите во рамките на предвидената зона за комунална 

инфраструктура, ќе се определи со изработка на идејните проекти. 
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Проблемот со сообраќајот во мирување ќе се решава со идејните проекти и согласно 

член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 

(Сл.весник на Р.М. бр. 78/06, бр. 140/07, бр. 12/09, бр. 93/09, бр. 52/10 и бр. 53/2010). 

Поради специфичноста на градбите (подземни градби) не се предвидуваат 

максимални висини на изградба, а  поради специфичноста на класата на намена не се 

предвидува паркирање. 

Овој просторен концепт со примена на планерските параметри и законски прописи 

треба да преставува основна база за изготвување на планската документација од 

пониско ниво за целиот водоснабдителен систем за ТИРЗ “Скопје 1” и ТИРЗ „Скопје 2”. 
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Слика 2 Граници на опфатот на планот 
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E1.

DR@AVNA URBANISTI^KA PLANSKA DOKUMENTACIJA

ZA IZGRADBA NA POTISEN CEVKOVOD NA POTEGOT

BELIMBEGOVO - BUNARXIK, OP[TINA ILINDEN

BUNARI SO PUMPNA STANICA

PLANSKA DOKUMENTACIJA       R=1:1000

2.1

NE 120 ‰

E 56 ‰

NW 81 ‰

W 74 ‰

N 142 ‰

SE 114 ‰

SW 37 ‰

S 82 ‰

B. ATANASOVSKA  dipl.in`. arh.

I IN@ENERING   "ZUAS" - SKOPJE
A.D. ZA URBANIZAM ,ARHITEKTURA

BULEVAR PARTIZANSKI ODREDI 89

S. NESTOROVSKA          arh.teh.

JANKO JOVANOVSKI  dipl.el.in`.

PREDSEDATEL  NA  UPRAVEN ODBOR,

FAZA :

CRTE@ :

TEHNI^KI  BROJ : DATA :

RAZMER :

RAZRABOTILE :

TELEFONI : 361-671, 363-024;   TELEFAKS : 364-011
@ I R O  S M E T K A : 27000000104453

INVESTITOR :

OBJEKT :

ZUAS 

PROEKTANTI :

91000 - S K O P J E  PO[. FAH 559

broj na ovlastuvawe: 0.0031

POTISEN CEVKOVOD NA POTEGOT

2169 / 09 Juli 2010

1:1000

DR@AVNA URBANISTI^KA  

PLANSKA DOKUMENTACIJA

RAZVOJNI ZONI - SKOPJE

BELIMBEGOVO-BUNARXIK

PLAN  NA  POVR[INI  ZA  GRADEWE

NAMENA  NA  ZEMJI[TETO  I  GRADBITE

- PLAN  NA  POVR[INI  ZA  GRADEWE

- PLAN  NA  NAMENA  NA  ZEMJI[TETO  I  GRADBITE

BUNARI SO PUMPNA STANICA

Granica na del od planski opfat

KLASA NA NAMENA NA ZEMJI[TETO I GRADBITE :

E.  INFRASTRUKTURA

E1 Zona na komunalna infrastruktura -

Bunari so pumpna stanica - KP 2120

KANAL

BUNARI SO PUMPNA STANICA

P=34141 m2

TS

TS-Postojna trafostanica

KO ILINDEN

 

Слика 3 Граници на бунари со пумпна станица 
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REZERVOAR ZA VODA

K.O.  B U J K O V C I

K.O.  B U N A R X I K

K
.O

. 
 B

 U
 N

 A
 R

 X
 I

 K

K
O

  B
U

JK
O

V
C

I

B. ATANASOVSKA  dipl.in`. arh.

I IN@ENERING   "ZUAS" - SKOPJE
A.D. ZA URBANIZAM ,ARHITEKTURA

BULEVAR PARTIZANSKI ODREDI 89

S. NESTOROVSKA          arh.teh.

JANKO JOVANOVSKI  dipl.el.in`.

PREDSEDATEL  NA  UPRAVEN ODBOR,

FAZA :

CRTE@ :

TEHNI^KI  BROJ : DATA :

RAZMER :

RAZRABOTILE :

TELEFONI : 361-671, 363-024;   TELEFAKS : 364-011
@ I R O  S M E T K A : 27000000104453

INVESTITOR :

OBJEKT:

ZUAS 

PROEKTANTI :

91000 - S K O P J E  PO[. FAH 559

broj na ovlastuvawe: 0.0031

POTISEN CEVKOVOD NA POTEGOT

2169 / 09 Juli  2010

1:1000

DR@AVNA URBANISTI^KA  

PLANSKA DOKUMENTACIJA

RAZVOJNI ZONI - SKOPJE

BELIMBEGOVO-BUNARXIK

- PLAN  NA  POVR[INI  ZA  GRADEWE

- PLAN  NA  NAMENA  NA  ZEMJI[TETO  I  GRADBITE

DR@AVNA URBANISTI^KA PLANSKA DOKUMENTACIJA

ZA IZGRADBA NA POTISEN CEVKOVOD NA POTEGOT

BELIMBEGOVO - BUNARXIK, OP[TINA ILINDEN

REZERVOAR ZA VODA

PLANSKA DOKUMENTACIJA       R=1:1000

Granica na del od planski opfat

KLASA NA NAMENA NA ZEMJI[TETO I GRADBITE :

E.   INFRASTRUKTURA

E1. Zona na komunalna infrastruktura -

Rezervoar za voda - del od KP 980/1 i 980/2

E1.

PLAN  NA  POVR[INI  ZA  GRADEWE

NAMENA  NA  ZEMJI[TETO  I  GRADBITE

REZERVOAR ZA VODA

P=13557 m2

2.2

NE 120 ‰

E 56 ‰

NW 81 ‰

W 74 ‰

N 142 ‰

SE 114 ‰

SW 37 ‰

S 82 ‰

 

 

Слика 4 Граници на резервоар за вода 
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2.3. Предмет и главни цели на Планскиот документ 

Предмет и главна цел на  Планот е создавање услови за организација и ефикасно 

користење на просторот, како и соодветно водоснабдување на ТИРЗ Скопје 1 и ТИРЗ 

Скопје 2. 

Целта на планскиот концепт е да постигне хармонизација на просторните природни 

услови и предвидените градби во функционална целина со естетска препознатливост. 

Од аспект на организацијата на просторот, посебни цели на општеството и 

корисниците на просторот, односно пошироките цели на Планот се: 

 постигнување позитивни ефекти врз непосредното опкружување од аспект на 

повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на 

просторот; 

 заштита на човековото здравје; 

 одржлив развој; 

 намена на површини со класи на намена; 

 усогласување на планските поставки со основните насоки и смерници, 

дефинирани со Просторниот План на Р. Македонија и останатите плански и 

стратешки поставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основна причина за изработка на овој план се идеалните микроклиматски  

Просторниот развој треба да се насочи кон реално, економски издржано, еколошко 

квалитетно решение во областа на: 

 карактерот и намена на просторот; 

 систем на градба и стандарди; 

 сообраќај и инфраструктура. 

Посебни цели 

 

Главна цел на планскиот документ 

 

Зачувување на животната 
средина  

Подобрување на социо-
економската клима 

Развој на стопанството 

 

Одржлив развој 

Организација и ефикасно користење на просторот 
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Причини за изготвување на оваа планска документација е снабдување со вода на 

Технолошките Развојни Зони “Скопје 1” и “Скопје 2” т.е. непречена реализација на 

производните индустриски активности во зоните. 

Индустријата, која е водечка стопанска дејност и двигател на развојот на вкупното 

стопанство, има значајно влијание врз квалитетот на животната средина. Во услови на 

усвоениот концепт за “одржлив развој”, напорите треба да се насочат кон суштествени 

промени во стратегијата и политиката за развој и просторна алокација на 

индутриските гранки, засновани на принципите на заштита на животната средина. 

Технолошките индустриски развојни зони се дел од развојниот модел на економските 

основи за просторен развој, утврден со Просторниот план на Република Македонија. 

Овој модел ги вклучува ваквите пропулзивни просторни економски целини со цел 

поттикнување на економскиот развој преку примена на посебни мерки и инструменти 

во функција на привлекување нови инвестиции. 

Инвестирањето во предвидениот водоснабдителен систем ќе има позитивно влијание 

врз подобрување на условите за работа на предвидените стопански дејности, развој и 

унапредување на економијата преку зголемување на инвестициите, пораст на 

вработеноста и подобрување на животниот стандард на населението. 

Во тој контекст, инвестирањето во изградба на потисниот цевковод (водоснабдителен 

систем) за снабдување со технолошка и питка вода ќе има позитивно влијание врз 

подобрувањето на условите за работа на стопанските капацитети во технолошко 

индустриската развојна зона “Скопје 1” и “Скопје 2”. 

Со ваков капитален проект, кој има исклучително значајна развојна и економска 

вредност, се создаваат предуслови за унапредување како на локалната така и на 

националната економија преку уредување на земјиштето опфатено со Планската 

документација наменета за лоцирање на стопански капацитети.  

 Проблеми во 

урбаниот развој на 

општина Илинден  

Извор Предмет, насоки и 

главни цели на ДУПД 

Индикатори  Извор на 

верификација 

-Неконтролиран 

урбан развој 

ЛЕАП општина Илинден -Организација и 

рационално користење 

на потенцијалите и 

погодностите за 

урбанизиран развој со 

вклопување на планските 

решенија, согласно  

потребите на општината 

и Државата. 

-% на 

имплементација на 

планот во однос на 

плански изградена 

инфраструктура и 

објекти. 

-број на издадени 

дозволи за секоја 

градежна парцела. 

-Локална 

самоуправа на 

Општиа 

Илинден; 

-Катастар на 

Општиа 

Илинден. 

-Министерство 

за транспорт и 

врски. 
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 Проблеми во 

урбаниот развој на 

општина Илинден  

Извор Предмет, насоки и 

главни цели на ДУПД 

Индикатори  Извор на 

верификација 

-Површини на 
земјоделско 
земјиште 
ангажирани за 
индустриски цели. 

 
 

ЛЕАП општина Илинден -Рационално користење 

на земјоделските 

површини; 

-Намена на површините 

по класа на земјиште; 

-Утврдување на 

бонитетот на земјиштето. 

-издадени 

решенија за 

пренамена на 

земјиштето. 

-Локална 

самоуправа на 

Општиа 

Илинден; 

-Министерство 

за транспорт и 

врски. 

2.4. Цели на стратегиската оцена на животната средина (СОЖС) 

За исполнување на барањата за стратегиска оцена на животната средина, 

дефинирани согласно националната и меѓународната легислатива, целите на 

Стратегиската оцена на животната средина за имплементација на Државната 

Урбанистичко-планска документација се прикажани преку статусот на: биолошката 

разновидност, население, здравјето на населението, материјалните добра, квалитетот 

на водата, воздухот, природното и културно наследство, пределот и интеракцијата 

помеѓу нив. 

Цели на СОЖС Предмет Поврзаност со насоките и 

целите на Државната 

Урбанистичко-планска 

документација 

СОЖС индикатори 

Подобрување на 

квалитетот на живот, 

подобрување на 

здравјето на луѓето и 

зголемување на 

животниот стандард 

Сите медиуми 

на животната 

средина 

 

Население 

-развој на активности  во кои ќе се 

применуваат  принципите и 

стандардите за заштита на 

животната средина; 

-планско искористување на 

просторот; 

-отварање на нови работни места 

и зголемување на животниот 

стандард. 

-изградбата на водоводната 

инфраструктура за потребите со 

снабдување со вода на ТИРЗ 1 и 

ТИРЗ 2 ќе овозможи непречено 

работење стопанските капацитети 

во зоните, што ќе овозможи 

вработување на локалното 

население, зголемување на 

животниот стандард и 

намалување на сиромаштојата. 

Заштита и 

унапредување на 

биодиверизтетот 

Флора, фауна и 

живеалишта 

-заштита на постојните 

живеалишта. 

-нови и зачувани 

живеалишта/видови кои се 

сретнуваат на предметната 

локација. 

Подобрување на 

квалитетот на 

воздухот и 

намалување на 

емисиите на 

стакленички гасови  

Климатски 

фактори 

 

Квалитет на 

воздух 

Население 

 

-поставување на инфраструктура 

која не предизвикува промена на 

квалитетот на амбиенталниот 

воздух, ниту климаткси промени. 

 

 

-непроменета или подобрена 

состојба на квалитетот на 

амбиентен воздух, во однос на 

мерењата пред фазата на 

имплементација на планот;  

 

 

Заштита и 

подобрување на 

квалитетот на водата и 

почвата 

Квалитет на 

површински 

води 

 

Квалитет на 

-превземање соодветни техничко 

заштитни мерки за заштита на 

површинските и подземните води 

и почвата со цел да не дојде до 

нарушување на природниот 

-превземени техничко заштитни 

мерки за заштита на водите и 

почвата; 

-количина на отпад рециклиран 

или одложен на депонија. 
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Цели на СОЖС Предмет Поврзаност со насоките и 

целите на Државната 

Урбанистичко-планска 

документација 

СОЖС индикатори 

подземни води 

 

Квалитет на 

почва 

режим на водите; 

-управување со генериран отпад. 

Зачувување на 

карактеристиките на 

пределот  

Предел 

(создаден од 

природата и од 

човекот) 

-почитување и надградување на 

пејсажните вредности. 

 

-зачувани пејзажни вредности.  

Заштита на 

материјалните добра 

Постојни и 

планирани 

материјални 

добра 

-воведување на мерки за заштита 

на материјалните добра. 

-намален или елиминиран ризик 

од несреќи и хаварии кои може да 

настанат при конфликт на други  

планови или објекти. 

Заштита и 

унапредување на 

културното наследство  

Постојно 

културно 

наследство 

-почитување на вредноста на 

културното наследство. 

-евиденција на заштитени  

културни добра. 

 

2.5. Корелација со други релевантни планови и програми/плански 

документи и цели на заштита на животната средина 

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

изработување, донесување и спроведување на просторни и урбанистички планови, 

заради уредување и хуманизација на просторот и заштита и унапредување на 

животната средина и природата.  

Еден од најголемите предизвици на политиката на животната средина е 

остварувањето на оптимален баланс меѓу економската, социјалната и еколошката 

димензија на развојот, со што се обезбедува реално оправдан и одржлив развој. 

Дел од целите на заштитата на животната средина, дефинирани на национално и 

меѓународно ниво, се инкорпорирани во Државната Урбанистичко-планска 

документација.  

Имплементацијата на Државната Урбанистичко-планска документација, треба да биде 

во корелација со локалните, националните и меѓународни документи со цел да бидат 

постигнати целите и нивните барања.  

Предметниот простор во рамките на дефинираниот плански опфат кој е предмет на 

Државната Урбанистичко-планска документација е простор за кој во изминатиот 

период нема изготвено планска документација на соодветно ниво, освен за делот каде 

трасата на потисниот цевковод минува низ просторот на Технолошката индустриска 

развојна зона - “Скопје 1”, општина Илинден за кој простор има изготвено техничка 

документација Урбанистички проект. 

Единствен постоен плански документ е планот од највисок ранг Просторен план на Р. 

Македонија 2004 - 2020 година. 
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Планови и стратегии на локално ниво 

Локален Еколошки Акционен План за општина Илинден, 2006 

Стратегиски План за економски развој на општина Илинден, 2006  

 

Национални планови, програми и стратегии 

Просторен  План на РМ, 2004 

Национална стратегија за одржлив развој, 2009 

Втор Национален извештај за климатски промени, 2008 

Втор  Национален Еколошки Акционен План на РМ, 2006 

Стратегија за управување со отпад во Република Македонија 2008-2020 

Националниот План за управување со отпад, 2009-2015, 2008 

Стратегија за демографски развој на РМ 2008-2015 

Стратегија за мониторинг на животната средина (2004) 

Стратегија за управување со податоци за животната средина (2005) 

Стратегија за подигање на јавната свест во животната средина, 2003  

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

Националeн здравствено-еколошки акционен план (НЗЕАП, 1999) 

 

Меѓународна политика 

Рамковна Директива за вода (2000/60 /EC) 

Рамковна директива за отпад (2006/12/EC) 

Рамковна директива за бучава (2002/49/EC) 

Директива за оценка на влијанието врз животната средина (85/337/EEC) 

Директива за стратегиска оценка на животна средина (2001/42/EC) 

ЕУ Шестиот Акционен План за животна средина  

 

Ратификувани Конвенции во РМ 

Конвенција за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето и пристап до правдата за 

прашањата поврзани со животната средина (Архус) 

Конвенција на обединетите нации за борба против опустинувањето во земјите што се соочуваат со сериозни 

суши и/или со опустинување,  особено во Африка 

Образложение на референтните целни документи од повисок ранг од областа на 

животната средина се дадени во Додаток 2 од овој Извештај.  
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3. Основни податоци за животната средина во и околу проектното 

подрачје 

3.1. Географска положба 

Општина Илинден се наоѓа во непосредна близина на Скопје, поточно на 10 km од 

потесното градско подрачје, а го зафаќа источниот дел на Скопската котлина, на 

тромеѓата Скопје-Куманово-Велес. Седиштето на општината се наоѓа во н.м. Илинден, 

поранешно Белимбегово. општина Илинден од запад се граничи со општина Гази 

Баба, од северозапад со општина Арачиново, од север-североисток со Куманово, а од 

исток и југ со општина Петровец. 

Како посебна единица на локалната самоуправа, општинаопштина Илинден е 

формирана во 1996 година. Територијата што ја опфаќа општина Илинден претходно 

била во состав на скопската општинаопштина Гази Баба. 

 

 

Слика 5 Географска положба 
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Вкупната површина на Општината е 106,7 km2, а според последниот попис на 

населението извршен во 2002 година, на територијата на Општината живеат 15894 

жители. 

 

 Слика 6 Граници на општина Илинден 

 

Слика 7 Индустриски целини   

Предвидена локација 

Трасата поминува низ пет катастарски општини и тоа :  
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 КО Илинден, 

 КО Марино, 

 КО Кадино, 

 КО Бунарџик и  

 КО Бујковци. 

Трасата на потисниот цевковод е предвидена така што од  бунарите го прати 

постојниот одводнителен канал, потоа оди паралелно со постојните цевководи од кои 

едниот ја снабдува со вода Рафинеријата Окта во селото Миладиновци а другиот 

регионалниот водовод во општина Илинден, минува низ ТИРЗ “Скопје 1”, потоа околу 

селото Бунарџик и доаѓа до просторот предвидени за резервоар за вода над селото 

Бунарџик. 

3.2.  Сообраќајна поврзаност 

Општина Илинден има многу добра сообраќајна поврзаност, бидејќи преку нејзината 

територија минуваат делниците М-1, М-3 и М-4 од меѓународните автопати и тоа: 

коридорот 8 (Е-65), исток-запад и коридорот 10 (Е-75), север-југ.  

Низ територијата на општина Илинден минува меѓународниот автопатот Е-75 во 

вкупна должина од 30 km и претставува главна крстосница за патните правци Скопје-

Куманово, Скопје-Велес и Куманово-Велес.  

Од сообраќајната инфраструктура има 200 km категоризирани локални патишта од 

кои: категоризирани улици-67 km, макадам - 8 km, земјани патишта-125 km. Од 

вкупната должина на сообраќајната мрежа, 75 km се асфалтирани.  

Исто така, низ општината минува и железничката линија Белград-Скопје-Атина со 

вкупна должина од 18 km и две железнички станици.  

На територијата на општина Илинден се наоѓа и аеродромот „Александар Велики” со 

целата своја површина. 

Предвидена локација 

До просторите каде ќе бидат поставени планираните бунари и резервоарот се 

пристапува од постојни полски патишта, кои се со променлив коловоз. 

3.3. Релјефна структура 

Територијата на општина Илинден се наоѓа меѓу 230 и 550 м.н.в.надморска висина. 

Во основа има рамничарска морфологија на теренот што претставува 80% од 

површината, а со 20% е застапен мал ридест дел во северната и источната област. 

Предвидена локација 

На просторот каде се предвидуваат бунарите и резервоарот се наоѓаат обработливи 

површини.  
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Просторот низ кој се предвидува да поминува трасата на потисниот цевковод во 

најголем дел е обработлива површина, а делумно постојни полски патишта и постојни 

канали. Во рамките на планскиот опфат не се евидентирани жители. 

3.4. Природни вредности 

Поради релативно малиот простор, кој го зафаќа Општина Илинден и нејзината 

поставеност, истата не се одликува со особени карактеристики на флората и фауната. 

Од природната шумска вегетација се среќаваат остатоци од некогашна шумска 

биоценоза. 

Во последно време евидентно е делувањето на човекот на територијата на 

Општината, особено во делот на пошумувањето на голини и пасишта. Иако овие 

видови не се соодветни за ова подрачје, сепак формираат добро склопени и 

квалитетни шумски појаси со големо заштитно-еколошко значење кои ќе придонесат за 

намалување на негативните влијанија врз животната средина.  

На територијата на општина Илинден постојат само 20% листопадни и 80% зимзелени 

шуми од вкупно 50 ha површини под шуми, што претставува 0.046% од вкупната 

површина на општината. Од вкупната површина под шуми 10 хектари се во приватна 

сопственост, а 40% ha се во општествена сопственост. 

 Предвидена локација 

Територијата, каде што се планира да се имплементира планот, не се наоѓа во 

простор со посебни природни вредности кои подлежат на посебен режим на заштита 

утврден во Законот за заштита на природата (сл. весник на РМ бр: 67/04, 14/06 и 

84/07). 

На предвидената локација за изградба на потисен цевовод со резервоар за вода и 

бунари не се идентификувани значајни природни вредности. 

3.5. Степен на загрозеност 

Просторот на кој се предвидува изградба на потисниот цевковод се наоѓа во регион со 

висок степен на загрозеност од воени дејства. 

 

3.6. Геoморфолошки и геотектонски карактеристики 

Геолошки карактеристики 

Геолошки, теренот е представен од Квартерни седименти, представени од алувијално-

пролувијални седименти, представени од песоци и чакалесто прашинести и песокливо 

глиновити материјали. Тие се творевини од помлади завршни токови, кои се слеваат 

од Скопска Црна Гора. На површината се регистрирани песокливо глинести 

материјали, кои се карактеризираат со муљевити материјали. Тоа се нерамномерно 

сложени, често слабо збиени седименти. 
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Слика 8 Геолошка карта на пошироката област 

Според инженерскогеолошките карактеристики овие карпести маси припаѓаат во 

групата на неврзани карпести маси во делот на песоците и чакалите и слабо збиени 

карпести маси во делот на прашинесто-глиновитите материјали. Тие се со релативно 

хомогени физичко - механички карактеристики и добро носиви карактеристики. 

Карпестите маси од литолошките членови имаат релативно исти физичко-механички 

карактеристики. 

Според Градежните норми Г.Н. 200 овие Квартерни седименти, припаѓаат во III и IV 

категорија каде ископот може да биде рачен и со механизација. Тие се одликуваат со 

слабо носиви карактеристики и голема стисливост. 
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Предвидена локација 

Теренот претставува зарамнета површина во северната падина на Скопската котлина 

и истиот е покриен со вегетација. Геотектонски теренот е поволен и не се 

регистрирани тектонски појави и процеси.  

Хидрогеолошки карактеристики на теренот 

Застапените литолошки членови, кои се регистрирани при истражните работи, според 

својата хидрогеолошка функција се делат на: хидрогеолошки колектори, 

хидрогеолошки спроводници и хидрогеолошки изолатори. 

 

Слика 9 Хидролошка карта на пошироката област, во размер 1 : 80 000 

Прихранување на подземните води на просторот на локацијата се врши од 

хипсометриски повисоките делови, а што се однесува до квантитативните карактерис-

тики, теренот припаѓа на средно до добро издашни терени. 

Според хидродинамичките карактеристики и хидрауличките услови, кои владеат во 

овој тип на водоносни средини, развиена е издан со слободно ниво на подземните 

води.  
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Во групата на хидрогеолошки колектори припаѓаат литолошките единици од 

седиментите во делот на песоците и чакалите. Коефициентот на филтрација од n x 10-

2 n x 10-5m/s. 

Во групата на хидрогеолошки колектори припаѓаат литолошките единици од 

седиментите во делот на заглинетите и прашинести песоци и чакали и песокливите 

глини и прашини, како и муљевити материјали. Коефициентот на филтрација од n x 10-

5 n x 10-7 m/s. 

Во групата на хидрогеолошки колектори припаѓаат литолошките единици од 

седиментите во делот на високо пластичните прашини и глини и муљевити материја-

ли. Коефициентот на филтрација од n x 10-7 n x 10-9 m/s. 

 

Предвидена локација 

На теренот се идентификувани значајни хидрогеолошки појави. Подземната вода која 

ќе се црпи од бунарите, претставува основен ресурс за конструкција на потисниот 

цевковод и потребниот резервоар за снабдување на ТИРЗ Скопје1 и Скопје 2. 

3.7. Хидрографски карактеристики   

 

Општина Илинден има скромна хидрографија, бидејќи на својата територија нема 

постојани природни водотеци, освен сливот на Сува река кој го сочинуваат две помали 

реки кои се во поголемиот дел од годината пресушени. Оваа состојба ја менуваат 

каналите за одводнување на површинската и високата подземна вода кои се користат 

и за наводнување на земјоделските површини. Постојат два главни канали и неколку 

помали, споредни канали за одводнување на површините, чија вкупна должина 

изнесува околу 60 km. 

Исто така, постои и мала вештачка акумулација на Сува река кај н.м. Бучинци со 

површина од околу 2 ha и длабочина 3 до 4 метри која се користи за собирање на 

надојдените води од падините на Скопска Црна Гора и заштита од поплава на 

населените места по сливот на реката (Мршевци, Бујаковци и Миладиновци). 

Исто така, се користела за наводнување на земјоделските површини во околината. 

Во тек на подолготраен сушен период и оваа акумулација пресушува. 

 

3.8. Сеизмолошки карактеристики на локацијата  

По своите сеизмолошки карактеристики, општината Илинден се карактеризира со 

можни земјотреси со максимална јачина до 9° по МКС.  

Според категоризацијата на теренот по стабилност и според инженерско-геолошките 

карактеристики, теренот припаѓа во групата на стабилни терени и представуваат 

слабо осетливи сеизмички средини.  
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Предвидена локација 

Подрачјето каде се наоѓа планскиот опфат според досегашните сеизмолошки 

истражувања, се наоѓа во зона на IX-ти степен по Меркалиевата скала на очекувани 

земјотреси. 

 

 

Слика 10 Сеизмолошка карта на пошироката област 

3.9. Климатско-метеоролошки карактеристики 

Климата е субтропска со карактеристични топли и суви лета и влажни и понекогаш 

остри зими. Средната годишна температура на воздухот изнесува 12,5°C.  

Апсолутната максимална температура изнесува 41,5°C, а апсолутниот минимум 

изнесува –25,6°C.  
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NE 120 ‰

E 56 ‰

NW 81 ‰

W 74 ‰

N 142 ‰

SE 114 ‰

SW 37 ‰

S 82 ‰

 

Слика 11 Ружа на ветрови 

 

Во летните месеци средниот месечен максимум изнесува 30,9°C, а дневниот 35,8°C. 

Минимални температури се регистрираат во јануари со средно месечен просек 

од+0,2°C и среден месечен минимум од –3,4°C. 

Висината на атмосферските врнежи се движи околу 500 mm годишно, а средно 

годишната релативна влажност на воздухот изнесува 70%. Врнежите, главно, се 

застапени со дожд, додека снежната покривка се задржува просечно 25 дена во 

годината. Има просечно 63 дена со магла, а годишната инсолација изнесува просечно 

2.102 сончеви часови.   

Ветрови се јавуваат од сите правци и меѓуправци, а преовладува Вардарецот кој дува 

од северозападен правец. Средната брзина на ветерот е скоро иста во сите правци и 

се движи од 6 до 8 m/s, а максималната брзина  е измерена од североисточен правец 

и изнесува 23 m/s. 

 

3.10. Стопански карактеристики 

Поради својата географска положба и богатата инфраструктура: струја, водовод, 

телефонска мрежа, локални и регионални патишта, железничка линија, аеродром, 

близината на главниот град, општина Илинден претставува одлична средина за 

индустриски и економски развој, а тоа го потврдува и присуството на голем број 

поголеми и помали индустриски капацитети. Според пописот од 2002 година, на 

територијата на општина Илинден регистрирани се 682 деловни субјекти од кои 240 се 

активни. Како позначајни стопански субјекти на територијата на општината се: 

Рафинеријата „ОКТА”, Аеродромот „Скопје”, Слободната економска зона „Бунарџик”, 

Месната индустрија „Никас”, Складиштето на АД „Макпетрол”; Живинарската фарма 

„Белимбегово”, Хотелот „Белви”, Авто куќа „ОПЕЛ” и др.  

Застапените дејности во општината, главно се однесуваат на: 
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- Петро - хемиска индустрија, 

- Индустрија за текстил и кожа, 

- Производство на производи од хартија, 

- Хемиска индустрија, 

- Индустрија за производство на метал и машини, 

- Градежништво, 

- Интензивно живинарство, 

- Земјоделско производство и сточарство, 

- Занаетчиство, 

- Угостителство и 

- Трговија на големо и мало.  

На територијата на општина Илинден има изградено повеќе индустриски зони со 

соодветна инфраструктура која обезбедува значајни предуслови за развој на 

индустрискиот сектор. 

Согласно донесените урбанистички планови на територија на општина Илинден 

вкупната површина предвидена за градба на објекти од мало стопанство изнесува 

151,05 ha и тоа поединечно распределена на следниот начин: 

 Илинден и Марино 108,39 ha; 

 Илинден -Локалитет Ограѓа 9,9 ha; 

 Кадино 6,07 ha; 

 Мралино 0,76 ha; 

 Миладиновци 15,742 ha; 

 Бунарџик 2,36 ha; 

 Ајватовци 7,65 ha; 

 Мршевци 0,18 ha; 

 Илинден - стопански комплекс Белимбегово 79,01 ha; 

 Економска зона Бунарџик 139,28 ha. 

 

Слика 12 Зони за малостопанство во општина Илинден 



Извештај за Стратегиска Оцена на Животната Средина 

   41 

Во Општината постојат 12 сточарски и живинарски фарми со околу: 700 крави, 5000 

свињи, 1000 кози, 500 овци и над 100.000 кокошки. 

3.11. Користење на земјиштето  

Од вкупната територија на општина Илинден аграрна површина е 9.430 ha. Во 

обработливо земјиште спаѓаат 6.980 ha (полјоделство 4.500 ha, градинарство 1.000 ha, 

овоштарство 500 ha) и пасишта 2.400 ha.  

Распределба на површините под земјоделско земјиште по култури изнесува: пченица 

1.100 ha, јачмен 1.200 ha, пченка 1.000 ha, репа 1.000 ha, сончоглед 200 ha, 

градинарски култури 1.000 ha, фуражни култури 500 ha. Според сопственоста, 3.000 ha 

се државно земјоделско земјиште, а 6.430 ha се во приватна сопственост.  

Околу 88% од вкупната површина на атарот потпаѓа под аграрно земјиште, со што 

општина Илинден евидентно припаѓа кон земјоделскиот регион кој ја искористува 

својата обработлива почва со 74%, а останатиот дел од површината се пасишта и 

индустриски зони. Планирани земјоделски површини според Генералниот 

Урбанистички План се 4.000 хектари.  

Предвидена локација 

Просторот низ кој се предвидува да поминува трасата на потисниот цевковод во 

најголем дел е обработлива површина, а делумно постојни полски патишта и постојни 

системи на канали (за наводнување и одводнување) – Скопско поле . 

3.12. Хидротехничка инфраструктура 

 Водоснабдување 

За потребите на водоснабдувањето на населението на општина Илинден досега се 

изградени и сeуште се во изградба: регионален водоснабдителен систем и локални 

системи, а се користат и индивидуални бунари и пумпи. Поради сé поинтензивниот 

урбан и стопански развој, како и зголемувањето на вкупниот број жители, а и поради 

користењето на водата за пиење за индустриски и земјоделски цели, веројатно во 

краток временски период ќе биде достигнат максималниот капацитет на постоечките 

водоснабдителни системи.  

Во овој момент реализиран е само еден дел од регионалниот водоснабдителен систем 

и тоа за населените места во општина Илинден. Од регионалниот водовод со вода за 

пиење се снабдуваат 12.859 жители од шест населени места и тоа: Илинден, Марино, 

Кадино, Мралино, Бунарџик и Ајватовци. На овој водовод се планира приклучување на 

Мршевци и Бучинци, а од него користат вода и повеќе индустриски капацитети во 

општината. Со овој водоснабдителен систем стопанисува ЈКП „Илинден”.  

Во 8 населени места функционира водоводна мрежа за снабдување со чиста вода за 

домаќинствата и тоа: 5 н.м. се снабдуваат преку Регионалниот водовод; 2 н.м. се 

снабдуваат преку водоводниот систем на Рафинеријата ОКТА; а едно н.м. се снабдува 

преку локален водоводен систем.  
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Во останатите 4 н.м. во тек е изградбата на водоводен систем, односно, приклучување 

на постојните водоводни системи. Со тоа, околу 90% од општината ќе биде покриена 

со водоводна мрежа.  

Како извориште на вода, се користи вода од бунари лоцирани во атарот на н.м. 

Јурумлери (општина Гази Баба), покрај рагионалниот пат кон Петровец и реката 

Вардар од другата страна. Постојат два бунара со капацитет од околу 30 l/s. Во 

моментов во изградба се уште два бунари. Со пумпи, преку хлоринаторна станица и 

потисен цевковод водата се потиснува до заедничките резервоари лоцирани во 

населените места Бунарџик (2 резервоара со запремина од по 500 m
3

) и Ајватовци (1 

резервоар со запремина од 500 m
3

).  

Локален систем за водоснабдување користи Рафинеријата „ОКТА”. Водата се зафаќа 

од 5 бунари лоцирани, исто така, во атарот на н.м. Јурумлери. На овој систем 

приклучени се и населените места Бујковци и Миладиновци и авто-базата на „Млаз” - 

Богданци. Од јуни 2004 година, водоснабдителниот систем на ОКТА (систем 

Миладиновци-Бујковци) премина во надлежност на ЈКП „Илинден” и во тек е 

приклучувањето на Текија и Дељадровци на овој систем.  

Населеното место Мршевци се снабдува со вода преку локален водоснабдителен 

систем, со зафаќање на подземните води од бунари, во близина на населеното место 

и пумпање во резервоар со капацитет од 400 m2. Населеното место Бучинци е со 

нерешено прашање за водоснабдување.  

Постои и локален систем за поранешната Живинарска фарма „Белимбегово”, која 

зафаќа вода од бунар, лоциран во н.м. Илинден, во месноста Шамак. Денес вода од 

овој систем користи краварската фарма и други објекти во склоп на ДЗС „Илинден”. 

Аеродромот има свој локален систем за водоснабдување. Вода зафаќа од бунари во 

непосредна близина на н.м. Кадино, која со пумпи, преку резервоар што се наоѓа во 

близина на Миладиновци, се дистрибуира до објектите на аеродромот. Од 

регионалниот водовод со вода се снабдуваат 12.859 жители, а од локални системи и 

извори се снабдуваат 3.035 жители.  

Вкупната потрошувачка на вода од регионалниот водовод за 2004 година изнесува 

околу 650.000 m
3

/год. Загубите во дистрибуцијата достигнуваат над 25% или околу 

160.000 m
3

/год.  

Локалниот водовод на Рафинеријата „ОКТА” обезбедува 1.710.000 m
3

/год, од кои 

974.000 m
3

/год за технолошкиот процес, 438.000 m
3

/год за вработените, 288.000 m
3

/год 

за населените места Миладиновци и Бујковци и 10.000 m
3

/год за авто-базата на „Млаз” 

- Богданци.  

Локалниот водовод во Мршевци обезбедува околу 90.000 m
3

/год. За потребите на 

индустријата се зафаќа околу 1.200.000 m
3

/год. 
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 Канализација 

На целата територија на општина Илинден, во населените места, нема изградено 

канализационенн систем за зафаќање и одведување на фекалните и атмосферските 

отпадни води, а проблемот со отпадните води кај домаќинствата и стопанските 

субјекти е решаван индивидуално. 

Отпадните води од домаќинствата и другите водокорисници се испуштаат во 

индивидуални септички јами изградени во дворните места и се користат попивателни 

бунари или отпадните води се испуштаат директно во каналите за одводнување. 

Фекалните води од септичките јами се испуштаат по површината на земјата или во 

каналите, без претходен третман, при што се јавуваат како непосредни загадувачи на 

подземните води, кои на овие локалитети се со високо ниво. Високото ниво на 

подземните води дополнително ја оневозможува функционалноста, дури и на 

прописно изведените септички јами и попивателни бунари. Според добиените 

информации, најголемиот број жалби и пријави кои се поднесуваат во општината се 

однесуваат токму на проблемите со фекалната канализација. 

Земајки во предвид дека на територијата на општината се наоѓаат Рафинеријата 

„ОКТА” (која има своја пречистителна станица), комплексот складишта за течни горива 

на Макпетрол, големи живинарски фарми, како и повеќе мали и средни идустриски 

погони како пилани, производство на хартија, текстил, хемиски погони, кои главно 

имаат септички јами за отпадната вода, но испуштаат отпадна вода и во каналите за 

одводнување, поради што проблемот со отпадната вода е многу изразен.  

Бидејќи нема организирано прифаќање на отпадните води и не се води никаква 

евиденција за количеството отпадни води (како и за нивниот состав), според 

нормативите и водата што се троши за водоснабдување, може да се очекува најмалку 

830.000 m
3

/год отпадни води од индустријата, минимум 30.000 m
3

/год и најмалку 

1.000.000 m
3

/год од домаќинствата.  

Сето ова претставува сериозен извор на загадување на животната средина, особено 

на почвата и подземјето и оформува жаришта на најразлични заразни заболувања. 

Сомнителниот квалитет на водата за пиење од локалните системи за водоснабдување 

и од индивидуалните бунари е директна последица на ваквите состојби и е 

потенцијален предизвикувач на многубројни зарази и болести кај населението и 

добитокот. 

На територија на општина Илинден се наоѓа Подсистемот „Горна зона“, како дел од 

Системот за одводнување „Скопско Поле“ со 4500 ha. Подсистемот „Горна зона“ се 

одводнува гравитационо преку собирни канали и главниот канал на „Горна зона“, кој се 

влева во ободниот канал. Брдските води од десетина порои се прифаќаат од ободниот 

канал и се влеваат во главниот рецепиент - реката Вардар кај месноста Таор. Со 

ободниот канал се прифаќаат и сливните површнски води од сливното подрачје, кое 

има површина од 25000 ha. Поради својата местоположба, општината има околу 60 km 

канали за одводнување и наводнување од кои, 2 се главни со вкупна должина од 20 
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km, а останатите се споредни, помали канали.  Има само 2 km канализациона мрежа 

за прифаќање и одвод на атмосферската вода од улиците. 

Според состојбата на теренот се заклучува дека поранешниот систем за одводнување 

и наводнување на Скопско Поле, особено во населените места, е претворен во 

отворен колекторски систем за отпадни води. Воедно, тој ја има изгубено основната 

функција за прифаќање и одведување на високите подземни води, така што, при 

обилни врнежи доаѓа до поплавување на површини од општината, особено во 

населените места Илинден, Марино, Кадино, Мралино и Миладиновци. 

 Електроенергетска инфраструктура 

Населените места на територијата на општина Илинден се 100% електрифицирани, но 

квалитетот и квантитетот на електричната енергија не ги задоволува потребите.  

Од електро-енергетската инфраструктура локалитетот е поврзан со далекуводна 

110kV мрежа.  

За потребите на Рафинеријата низ Општината поминува нафтоводот од Солун.  

Во рамките на планскиот опфат снабдувањето со електрична енергија е со два 

трансформатора 110/6 kV и со сопствена термоелектрична централа (ТЕЦ) со 

инсталирана снага од 16MW. Во ТЕЦ се инсталирани три турбини, две од по 6 MW и 

една од 4 MW, со што Рафинеријата е максимално обезбедена од состојба да остане 

без електрично напојување.  

Сите населени места се покриени со телефонска мрежа, а двете автоматски централи 

ги задоволуваат потребите.  

До локалитетот постои телефонска мрежа, а поврзувањето со најблиската реонска 

централа е изведено со подземни кабли. 

3.13. Управување со отпад 

При управувањето со комуналниот отпад на подрачјето на општина Илинден се 

применуваат само постапките на собирање, транспортирање и депонирање на 

комуналниот отпад, а недостасуваат постапките за намалување на отпадот од изворот 

на создавање (примарна селекција), кај граѓаните и (секундарна селекција) кај ЈКП 

„Илинден”.  

Основното ниво на редовно собирање и транспортирање на комуналниот отпад е 

воглавно задоволително (90%). Собирањето на отпадот од домаќинствата и некои 

комерцијалностопански објекти се извршува еднаш неделно, а од индустриските 

објекти се извршува по потреба.  

Во системот за собирање на отпад во Општината се вклучени 4.400 домаќинства, 45 

индустриски и 160 комерцијално-стопански објекти, како и 10 здравствени установи. 

Обезбедени се 80 контејнери (1,1 m
3

), 30 контејнери (5,5 m
3

), 2950 пластични канти за 

отпад од домаќинствата (0,12 m
3

) и 50 пластични канти за отпад од комерцијално-

стопанските објекти (0,24 m
3

).  
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Според податоците на ЈКП „Илинден” од вкупните количества продуциран комунален, 

индустриски и друг неопасен и инертен отпад, 90% се собира, транспортира и 

депонира во депонијата „Дрисла”. Вкупното количество создаден отпад во општината 

изнесува 18 тони дневно. Од тоа: 47% учествува комуналниот отпад, 23% другиот 

неопасен отпад, 9% индустрискиот неопасен отпад, а 21% учествува инертниот отпад. 

Постои една претоварна станица со капацитет 8,5 тони на ден и 4-5 комерцијални 

возила со 60% искористеност. 

Останува проблемот со опасниот отпад, посебно отпадните масла кои воопшто не се 

собираат и третираат. Останатиот дел од отпадот кој не се собира, од страна на 

несовесни граѓани и понатаму се исфрла на недозволени места, јавни површини, 

каналите за одводнување и слични локации со што се создаваат диви депонии и 

ѓубришта. Евидентирани се повеќ е од 15 ѓубришта со површина поголема од 16.000 

m
2

, но не постои податок за количестовото отпад депонирано во нив. Од вкупно 16.000 

m
2 

површина под ѓубришта, санирани се 10.000 m
2 

или 60%.  

Посебен проблем претставува и ветеринарниот отпад кој неретко се депонира 

директно во каналите за одводнување и животната средина. Нерегуларното 

постапување со ветеринарниот отпад предизвикува можност за предизвикување разни 

заболувања, најчесто преку животните разнесувачи, кои се хранат со таков отпад.  

Од вкупното количество отпад на територијата на општина Илинден (6.620т/год), 3000 

т/год. се од домаќинствата и комерцијално-стопанските објекти, од „ОКТА” 870 т/год. 

од Макпетрол 200 т/год. од Аеродромот 1.700 т/год. од АРМ 850 т/год. (податоците се 

од 2004 г.). Од Рафинеријата „ОКТА” 500 т/год. отпад се рециклира и се користи во 

процесот на производство. 

Предвидена локација 

На предвидената локација за време на изградбата ќе се собира отпадот и истиот ќе се 

тренспортира до депонијата на општина Илинден. На предвидената локација каде ќе 

се поставува планскиот документ нема депонирање на отпад. Најблиските населени 

места веќе се опслужени од комуланлното претпријатие, а отпадот се одложува на 

депонијата во општина Илинден.   

3.14. Културно наследство  

На територија на општина Илинден се наоѓаат два манастирски компекси кои ги 

негуваат верските обичаи. Овие манастирски комплекси се единствени во Полошко-

Кумановската Епархија. Истите датираат од почетокот на XX век.  

Други значајни културни историски знаменитости не се сретнуват на територијата на 
оваа Општината. 

Предвидена локација 

На предвидената локација не се сретнува културно наследство. 
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4. Аспекти и карактеристики на животната средина, кои би биле 

засегнати од имплементација на Планскиот документ   

4.1. Биолошка разновидност 

Поради релативно малиот простор кој го зафаќа општина Илинден и нејзината 

поставеност, истата не се одликува со особени карактеристики на флората и фауната. 

Од класата на цицачи присутни се: обичниот зајак, јазовецот, волкот, лисицата, 

обичниот крт, ежот, желката и др.  

Од класата на птиците евидентирани се: јастребот кокошкар, јастребот врапчар, 

сивата врана, страчката, полската еребица, кукавицата, врабецот, ластовичката, 

пупунецот, гавранот, гугутката, дивиот голуб, штркот и др. Класата на влечугите ја 

претставуваат повеќе видови гуштери, смокот, пепелавиот поскок, шарката, шарениот 

дождовник и др. Поради специфичните природни услови и промени на климата на ова 

подрачје, растителните видови се присутни во мал број. Главно преовладува тревната 

заедница по пасиштата, а природната вегетација е многу малку и фрагментно 

застапена со поединечни дрвја и грмушки. 

На ваквата состојба негативно влијание имал и човечкиот фактор. Шумите биле 

неконтролирано и безмилосно сечени за огрев, а исто така, развојот на сточарството 

придонел за намалување на шумскиот фонд.  

Од природната шумска вегетација се среќаваат остатоци од некогашна шумска 

биоценоза и тоа, како поединечни стебла од даб благун, полски брест, дива круша, 

врба, чалија, дива роза и др. 

Во последно време евидентно е делувањето на човекот на територијата на 

општината, особено во делот на пошумувањето на голини и пасишта. Пошумувано е 

претежно со аризонски чемпрес, црн бор, јасен, багрем и др.   

Иако овие видови не се соодветни за ова подрачје, сепак формираат добро склопени и 

квалитетни шумски појаси со големо заштитно-еколошко значење кои ќе придонесат за 

намалување на негативните влијанија врз животната средина.  

Еден од најтипичните примери за нарушување на природата во општина Илинден е 

нерегулираната сеча и уништување на шумите во минатото како од пожари така и од 

испаша на добиток. 

Според некои неофицијални податоци, шумскиот фонд е намален за 4-5 пати во однос 

на првобитната состојба, така што денес има само 50 ha под шуми или 0,04% од  

вкупната површина на Општината (106,7 km2). 

За жал, во општина Илинден, покрај вкупниот впечаток на целосно антропогенизирана 

средина, шумите се сведени на екстремно занемарливи фрагменти на природните 

популации на даб, бука и останати листопадни видови (само околу 10 ha), вештачки 

изолирани насади на иглолисни шуми (главно црн бор и чемпрес се околу 40 ha) и 

потполно голи ридести делови (над Ајватовци, Миладиновци и други) сведени на 

тревести пасишта со видлива ерозија која опфаќа 5-10 ha површина. Покрај јасната 
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потреба за интензивно пошумување на големи површини во Општината, нагласена е и 

погрешната политика на пошумување со ненативни (несоодветни) видови дрвја 

(чемпрес, црн бор, јасен со по 20.000 единици/10 ha од 2001-2003 година и со 5000 

единици /5 ha во 2004 г.) кои во целост ги менуваат природните карактеристики на 

регионот и неповратно ја спречуваат ревитализацијата на нативните популации на 

живиот свет во регионот. 

Повеќе од 2/3 од територијата на општина Илинден се наоѓа во рамничарскиот дел на 

Скопската котлина, претходно интензивно култивиран од земјоделското претпријатие 

„Скопско Поле”, а денес поделен на многубројни парцели со различна големина меѓу 

кои ретко се среќаваат необработени низински ливади и водна и мочуришна 

вегетација околу каналите за одводнување/наводнување (околу 30 ha). Вкупната слика 

на овој дел од Општината е комплетна антропогенизација на природниот простор, 

испресечен со бројни градби (аеродром, автопат, железница, индустриски и станбени 

објекти) и исклучително мала застапеност на природната вегетација која честопати е 

сведена на индивидуални и изолирани дрвја или мали шумски популации. 

Како можни центри на природната биолошка разновидност во општината се 

наметнуваат многубројните канали исполнети со вода (освен сувиот горен канал кај 

Кадино) и нивната околина.  

 

Слика 13 Национална Емералд мрежа 
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Но, поради исклучително лошата состојба на каналите кои се најчесто затрупани со 

разновиден отпад и во кои водата е видливо со многу лош квалитет, флората и 

фауната е сведена на неколку најотпорни видови. Во водата доминираат водени 

макрофити и долги конци на зелени и сино-зелени алги (како јасен индикатор на 

високата еутрофност), а каналите се зараснати со трска и со видлив развиток на 

површински сино-зелени алги и канадска водена чума. Во таков случај не може да 

стане збор за некакво природно богатство на видови. Со нивно чистење, истите би 

претставувале биокоридори во антропогенизираната средина и вистинско место за 

воспоставување на природните популации на живите организми. 

Согласно Експертскиот елаборат за Заштита на Природното наследство изработен за 

Просторниот План на Р. Македонија, во општина Илинден, нема евидентирано 

природно наследство во близина на просторот за кој се изработува Државна 

Урбанистичко-планска документација за изградба на потисен цевковод од 

Белимбегово – м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден . 

4.2. Демографски карактеристики 

Во состав на општината Илинден влегуваат 12 населени места и тоа: Илинден, 

Марино, Кадино, Мралино, Ајватовци, Бунарџик, Миладиновци, Бујковци, Мршевци, 

Бучинци, Текија и Дељадровци. Според пописот на населението од 2002 година, 

вкупниот број жители изнесува 15.894, кои живеат во 4.298 домаќинства или просечно 

по 3,7 членови во домаќинство. Густината на населеност изнесува 150 жители /km2. 

Последните пет години природниот прираст на населението изнесува просечно 1% 

годишно. 

Според националната припадност, на територијата на општина Илинден живее 

претежно македонско православно население и тоа 13.959 жители (87,82%); Срби 912 

(5,73%); Роми 428 (2,69%); Албанци 352 (2,01%); Турци 17 (0,10%) и други 226 (1,41%). 

Според половата застапеност има 8.180 мажи или 51,5%, а 7.714 се жени или 48,5%.  

Според образовната структура, 95,7% од населението на возраст над 10 години е 

писмено.  

Структурата на населението на возраст над 15 години, според школската подготовка е 

следна:  

− без образование-655  

− некомплетно основно образование-1771  

− основно образование-3774  

− средно образование-6157  

- вишо образование-120  

− високо образование-174  

− постдипломски студии-2  
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Како работоспособно население, на возраст над 15 години, има вкупно 12.639 граѓани, 

од кои активни се 6.486, а неактивни 6.153. Стапката на невработеност изнесува 

34,6%. Од вкупниот број работоспособно население, стапката на вработеност е 37,7%.  

Најголем дел се вработени во градежништвото (преку 50%), потоа во индустријата 

(35%), во нестопанските дејности (5%), во земјоделството (5%) и друго.  

Бруто домашниот производ (БДП) по жител изнесува 11.964 САД $.  

Основното образование се изведува во 3 основни училишта од 1-8 одделение и 5 

подрачни училишта од 1-4 одделение, во кои настава посетуваат вкупно 1.900 

ученици.  

Примарната здравствена заштита на населението се извршува во: 3 државни 

здравствени станици и 6 приватни амбуланти од општа пракса; 2 државни и 2 

приватни стоматолошки ординации; 1 државна и 1 приватна лабораторија.  

Ветеринарна заштита се изведува во 3 приватни ветеринарни станици. 

 

4.3. Здравје на населението 

Стагнација на стопанството, лош квалитет на енергенти, недоволно користење на 

системите за пречистување на отпадните гасови, комунални и индустриски води, како 

резултат на што се јавуваат емисии на загадувачки материи во воздухот и водите над 

дозволените норми предизвикува загрозување на здравјето на популацијата.  

4.4. Состојба со водите 

На одредени делници од течението на Сува Река, речното корито е недефинирано 

поради што доаѓа до често излевање на водата при големи врнежи. Во оној мал дел 

каде што коритото е регулирано, тоа е нечисто, со наноси од земја, отпадоци, 

обраснато со вегетација и слично, со што протокот е намален и често доаѓа до 

поплавување на околните површини. 

Бидејки каналите за одводнување, вклучувајќи ја и Сува Река, се единствениот 

расположив транспортен пат на сите води кон главниот реципиент, реката Вардар, 

наведената состојба доведува до застој (лежење на водите на површината), при што 

постои опасност од поплавување и замочурување на површините, дополнително 

подигање на нивото на подземните води и нивно загадување, како и до дополнително 

нарушување на квалитетот на животната средина. 

Проблемот на нефункционирање и неупотребливост на системот за одводнување на 

Скопската котлина е повеќепати разгледуван на меѓуопштинско ниво. Во овој момент 

за да може регионалниот систем за одводнување на скопската котлина да ја 

исполнува својата основна функција, да го намалува нивото на подземните води во 

котлината, да ги прифаќа и одведува високите подземни води и со тоа да го штити 

земјиштето од замочурување и поплавување, како најприфатливо решение за 

општините на чија територија се протега овој систем, се наметнува редовното чистење 
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и одржување на постојната каналска мрежа и објектите на системот, како и доизградба 

на дополнителни дренажни канали, каде што за тоа има потреба. 

Единствен ресурс за водоснабдување на општината се подземните води кои поради 

високото ниво и вкупните состојби на територијата на општината изложени се на 

загадување и намалување на квалитетот и употребливоста. Причина за тоа се: 

рамничарската конфигурација на теренот со локални депресии, влијанието од реката 

Вардар, присуството на голем број септички јами кај домаќинствата и индустријата, 

испуштањето отпадни води директно на површината и во каналите за одводнување, 

слевањето на атмосферските води по површината на теренот, користењето на 

хемиски препарати во земјоделството итн.  

Квалитетот на водата за пиење, како од Регионалниот водовод така и од локалниот 

водовод редовно се контролира, двапати месечно. Исто така, испитување и контрола 

се врши и на индивидуалните бунари и пумпи во домаќинствата, барем еднаш 

годишно  

Според прикажаното на следната Табела н.м. Ајватовци, Илинден, Миладиновци, 

Мралино, Мршевци, Текија, имаат проблем со квалитетот и квантитетот на водата за 

пиење (Извор: ЈЗО Завод за здравствена заштита Скопје).  

Табела 3 Исправност на водата за пиење 

 

 
 

Во непосредна близина на локацијата на планскиот опфат тече Сува Река и таа 

претставува граничен појас на Рафинеријата. Во овој реципиент се испуштаат 

отпадните води од технолошката и атмосферската канализација на индустрискиот 

комплекс. 
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4.5. Квалитет на воздух 

Загадувањето на воздухот во општина Илинден е од сезонски карактер, што е 

поврзано како со метеоролошките услови (антициклонални состојби во денови со 

магла и температурни инверзии), така и со зголемена емисија на штетни материи, кога 

покрај индустриските капацитети и сообраќајот, активни се и топланите и 

индивидуалните ложишта. Значи појава на повисоки концентрации на загадувачки 

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

сезона, додека вон грејната сезона вредностите на концентрациите на овие материи 

се далеку под законски дозволените. 

Метеоролошко-климатолошкиот потенцијал на загаденоста на воздухот го определува 

општиот карактер и интензитет на атмосферската дифузија и дисперзија на 

загадувачките материи во определена физичко-географска средина. Тој претставува 

способност на атмосферата да ги расејува загадувачките материи во анализираната 

област. Метеоролошко-климатолошкиот потенцијал на загаденоста го карактеризираат 

метеоролошко-климатолошките елементи и појави како и некои нивни параметри кои 

влијаат на транспортот и дифузијата на загадувачките материи кои се во 

функционална зависност со приземните концентрации на загаденоста на воздухот. 

Како загадувачи на воздухот на територија на Општина Илинден се јавуваат: 

Рафинеријата „ОКТА”, организациите кои имаат котлари и индивидуалните ложишта. 

Мерења на квалитетот на воздухот во општината не се вршат, освен преку интерна 

мерна станица во кругот на Рафинеријата „ОКТА”. 

Според податоците добиени од мерното место за следење на амбиентен воздух во 

кругот на Рафинеријата „ОКТА”, добиени се резултати кои покажуваат дека 

концентрациите на СО2 и чад се далеку под максимално дозволените концентрации 

(МДК) и се во согласност со пропишаните норми. 

Поголема група на полутанти во амбиенталниот воздух се емитираат преку системот 

за одведување на отпадните гасови од сообраќајните средства како: CO, NOx, SPM, 

SOx, оловни соединенија, преку согорувањето на фосилните горива во моторите и 

VOC емисиите заедно со испарувањето на горивата од сообраќајните средства. 

Емисијата на CO2 исто така, опфатена е со статистиката како загадувач кој потекнува 

од сообраќајот. Емисијата на СО (јаглерод моноксид), CO2 (јаглерод диоксид), VOC 

(испарливи органски материи) и ВСМ (вкупно суспендирани материи) се последица од 

нецелосното согорување на горивото, а исто така и како последица на променливата 

оптовареност и условите на возење.  
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Слика 14 Вкупен седимент 

. 

4.6. Климатски промени 

Инвентарот на стакленички гасови во Република Македонија е подготвен за периодот 

1999-2002 година (со 2000 година како базна година) и ги покрива следниве сектори: 

енергија, индустриски процеси, земјоделство, промена на употребата на земјиштето и 

шумарство, отпад и за првпат, растворувачи и употреба на други продукти. 

Инвентаризирани гасови се шесте директни стакленички гасови-CO2, CH4, N2O, HFCs, 

PFCs и SF6, како и индиректните стакленички гасови: CO, NOx, SOx и NMVOCs. 

Вкупните емисии на CO2-eq во Република Македонија за периодот 1990-2002 година 

се движат од 11,9 до 14,4 Mt CO2-eq. Емисиите за 2000 г. изнесуваат 14,318 kt CO2-eq, 

одн 7.16 t CO2-eq по жител. Главен загадувач е секторот „енергетика“, којшто 

учествува со околу 70% во вкупните емисии. Втор загадувач по големината на 

емисиите е секторот „земјоделство“ со околу 10-15%, додека секој од останатите 

сектори учествува со помалку од 10%. Единствен исклучок е секторот „шумарство“ во 

2000 година, кога тој учествува со околу 14% во вкупните емисии, поради огромниот 

број шумски пожари. Околу 75-80% од еквивалентните емисии се директни емисии на 

CO2 од согорување горива, 12-14% се емисии на CH4, 5-9% емисии на N2O и околу 2% 

емисии на CO. На сликата подолу е прикажано учеството на одделните сектори и на 

стакленичките гасови во вкупните емисии на CO2-eq за базната година (2000).  
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Слика 15  Учеството на одделните сектори и на стакленичките гасови во вкупните емисии на 

CO2-eq за базната година (2000) 

За ублажување на климатските промени во Вториот Национален Извештај за 

климатски промени за секој од секторите се дефинирани неколку развојни сценарија 

за периодот од 2008 до 2025 година-основно и еколошки сценарија.  

 

4.7. Почва 

Како резултат на спроведените истражувања за квалитетот на почвата во општина 

Илинден е утврдено дека квалитетот на почвата е нарушен како резултат на: 

 Интензивно земјоделство; 

 Прекумерна експлоатација на вештачки ѓубрива и пестициди; 

 Интензивно загадување на подземните води и почвата; 

 Долгорочно акумулирање на штетни материи во почвата и потенцијален извор 

на загадување. 
 

4.8. Бучава 

Проблемот со бучава на подрачјето на општина Илинден досега не е анализиран и 

истражуван. Во Општината се среќаваат извори на бучава, посебно на поедини 

локации каде што има зголемена фрекфенција на сообраќај, производни и деловни 

објекти, бучава од станбени згради, трговско деловни центри и сл.  

Предвидена локација  

Предметната локација предвидена за изградба на потисен цевковод од Белимбегово – 

м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден, кој ќе се користи за  ТИРЗ Скопје 1 и Скопје 

2, општина Илинден, се наоѓа во урбано подрачје, и истата е изложена на 

интензитетот на бучава присутна во непосредното опкружување.    
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4.9. Пејзаж 

Проектната локација се наоѓа во рурално подрачје и не се сретува предел со посебни 

природни и пејсажни карактеристики. Пределот е покриен со обрботливи (земјоделски) 

површини.   

4.9. Културно наследство 

Во Археолошката карта на Република Македонија, која ги проучува 

предисториските и историските слоеви на човечката егзистенција, од најстарите 

времиња до доцниот среден век, во близина на планираниот простор не се 

евидентирани археолошки локалитети. 

По писменото обраќање, до Националната установа-Завод за спомениците на култура 

и Музеј, е добиен одговор, дека на просторот опфатен со оваа Државна Урбанистичко-

планска документација не се забележуваат површински трагови на движно и 

недвижно културно наследство.  

По писменото обраќање, до Управата за заштита на културното наследство Скопје, е 

добиен одговор, дека на просторот опфатен со оваа Државна Урбанистичко-планска 

документација, не постои регистрирано ниту евидентирано културно наследство. 

 

Слика 16 Културно историско наследство во Република Македонија 
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Релевантни аспекти на животната средина во општина Илинден кои ќе бидат засегнати со имплементација на Планскиот документ 

Медиуми Идентификувани проблеми во 

животната средина во општина 

Илинден 

 

Идентификувана состојба на 

животната средина на 

предметната локација  

Определби  и цели во постојни 

плански и стратешки документи 

на локално ниво и на ниво на 

РМ
1
,  

Корелација со планираните 

активности во Планскиот 

документ 

 

 

 

 

 

 

 

Биодиверзитет, флора, фауна, 

живеалишта 

-Недостаток на информации за 

управување и зачувување на 

природата (особено во руралните 

области); 

-Ниско ниво на свест кај јавноста и 

институциите; 

-Неодржлива експлоатација на 

шумите и дивите растителни 

видови; 

-Диви депонии и палење на отпад; 

-Елементарни непогоди-пожари; 

-Неконтролирана употреба на 

пестициди и вештачки ѓубрива во 

земјоделието; 

-Некомплетиран систем за 

собирање и третман на отпадни 

води; 

-Поплави; 

-Нарушен квалитет на подземни 

води и почва. 

На предметната локација 

предвидена за изградба 

напотисен цевковод од 

Белимбегово – м.в Јасика до 

Бунарџик, општина Илинден, кој 

ќе се користи за  ТИРЗ Скопје 1 и 

Скопје 2, општина Илинден, не се 

евидентирани значајни видови од 

флора и фауна, особено 

ендемични и загрозени видови, 

како и карактеристични 

живеалишта.  

 

-Заштита и унапредување на 

биолошката разновидност и 

обезбедување нејзино одржливо 

користење заради благосостојба 

на луѓето, водејќи сметка за 

уникатните природни вредности и 

богатата традиција на РМ. 

 

-Планираната локација за ТИРЗ 

не се наоѓа во заштитени  

подрачја или во области кои се од 

особена важност за РМ по својата 

биолошка разновидност:„Значајни 

Растителни Подрачја“ „Емералд“ 

мрежата на ЗП и „МАК-НЕН“ 

еколошката мрежа.   

-Изградба на објекти кои не се 

идентификувани како големи 

загадувачи на животната средина; 

-Управување со отпадот. 

 

 

 

 

 

 

 

Население  

-Невработеност; 

-Mиграција на населението; 

-Стапка на прираст на  

населението 1%; 

 

 

Нема податоци  

 

- Намалување на сиромаштијата 

и зголемување на вработеноста: 

-создавање на поволна бизнис 

клима; 

-развој на рурални средини; 

-развој на услужни дејности; 

-развој на мали и средни 

претпријатија. 

-Подобрување на квалитетот на 

-Зголемено ангажирање на 

расположивата работна сила 

преку нови вработувања во 

дејностите предвидени со 

планските содржини; 

-Можност за развој на руралните 

средини и вработување на 

населението од руралните 

средини; 

                                                 
1
 Плански документи, прикажани во Поглавје  2.5 од овој Извештај. 
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Релевантни аспекти на животната средина во општина Илинден кои ќе бидат засегнати со имплементација на Планскиот документ 

Медиуми Идентификувани проблеми во 

животната средина во општина 

Илинден 

 

Идентификувана состојба на 

животната средина на 

предметната локација  

Определби  и цели во постојни 

плански и стратешки документи 

на локално ниво и на ниво на 

РМ
1
,  

Корелација со планираните 

активности во Планскиот 

документ 

живеење на ранливите групи: 

-подобрување на згрижувањето, 

услугите и заштитата на 

ранливите групи; 

-засилување на капацитетите на 

ранливите групи; 

-активно вклучување на 

ранливите групи во 

општественото живеење; 

-намалување на штетите од 

ризично однесување. 

-Обезбедена одржливост на 

животната средина: 

-унапредување на просторното и 

урбанистичкото планирање; 

-обезбедување на квалитетна 

инфраструктура; 

-користење на алтернативни 

извори на енергија; 

-обезбедување на квалитетни 

услуги во доменот на животната 

средина. 

-Креирање на инфраструктурата 

во интерес на развојот на 

стопанството. 

-Пораст на економските приходи 

како резултат на ангажирање на 

локални компании за изградба на 

зоната; 

-Подобрување на стандардот на 

живеење;  

-Обезбедена квалитетна 

инфраструктура и избегнување 

или намалување на влијанијата 

врз животната средина.  

 

 

 

Здравје на населението 

-неквалитетен стил на живеење и 

исхрана, нискиот животен 

стандард, загадената животна 

средина, но и недоволната 

едуцираност и информираност на 

населението за превенција од 

Нема податоци  -Измена и дополнување на 

деталните урбанистички 

планови; 

 -Подобрување на водоводната 

инфраструктура; 

-Планираните активности на 

потисен цевковод од Белимбегово 

– м.в Јасика до Бунарџик, општина 

Илинден, кој ќе се користи за  

ТИРЗ Скопје 1 и Скопје 2, општина 

Илинден нема да предизвикаат 
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Релевантни аспекти на животната средина во општина Илинден кои ќе бидат засегнати со имплементација на Планскиот документ 

Медиуми Идентификувани проблеми во 

животната средина во општина 

Илинден 

 

Идентификувана состојба на 

животната средина на 

предметната локација  

Определби  и цели во постојни 

плански и стратешки документи 

на локално ниво и на ниво на 

РМ
1
,  

Корелација со планираните 

активности во Планскиот 

документ 

малигни заболувања. значителни влијанија врз 

животната средина што ќе 

реперкуира со нарушување на 

здравјето на населението; 

-Правилно ќе се управува со 

отпадот; 

- Отварањето на новите работни 

места и зголемувањето на 

животниот стандард, позитивно ќе 

се одразат на менталното здравје 

на населението.   

 

 

Вода и почва 

-Застареност на 

водоснабдителната мрежа и 

несоодветниот квалитет; 

-Нецелосна покриеност на 

населените места во општината 

со водоснабдителни системи; 

-Непостоење на уреди за 

дезифинцирање на водата кај 

локалните водоводи; 

-Нецелосна покриеност со 

канализациона мрежа;  

-Инфраструктурната сепарациона 

канализациона мрежа е изведена 

од азбест цементни цевки; 

-Нецелосна изграденост на 

атмосферската канализациона 

мрежа; 

-Индустриските капацитети ги 

испуштаат отпадните води во 

градската канализациона мрежа 

-Не постои систем за 

водоснабдување и одведување на 

отпадни води; 

-намален квалитет на вода за 

пиење.  

-Не постојат податоци за 

квалитетот на почвата во КО 

Бунарџик. 

  

  

-Реконструкција на водоводната 

мрежа; 

-Одржливо управување со 

отпадот; 

-правилно управување со отпадот. 
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Релевантни аспекти на животната средина во општина Илинден кои ќе бидат засегнати со имплементација на Планскиот документ 

Медиуми Идентификувани проблеми во 

животната средина во општина 

Илинден 

 

Идентификувана состојба на 

животната средина на 

предметната локација  

Определби  и цели во постојни 

плански и стратешки документи 

на локално ниво и на ниво на 

РМ
1
,  

Корелација со планираните 

активности во Планскиот 

документ 

без или со делумен третман; 

-Нецелосно изграден колекторски 

систем; 

-Непостоење на пречистителна 

станица; 

-Недоволните капацитети на 

иригационите системи; 

-Зголемена употреба на вештачки 

ѓубрива и пестициди; 

-Непостоење на соодветен 

капацитет на каналите за 

одведување на водата од 

пороите. 

 

 

 

Воздух 

-Поради работата на рафинерија 

ОКТА и на малиот број на 

индустриските инсталации и 

нивните капацитети,   

загадувањето на воздухот од 

индустријата некои од граничните 

вредности на емисија се 

надминуваат во текот на годината 

во општина Илинден; 

-Постоење капацитети, кои имаат 

енергетски-котловски постројки и  

употребуваат мазут, нафта, јаглен 

или дрво; 

-Возниот парк на населението и 

правните субјекти е стар и го 

загадува воздухот со емисија на 

издувни гасови, 

-Како енергенс за затоплување во 

-Близината на сообраќајницата 

дава допринос во нарушување на 

квалитетот на воздухот на 

предметната локација.   

 

-Воведување на чисти технологии 

во стопанските и нестопанските 

капацитети; 

-Замена на енергетските котли од 

мазут, нафта, јаглен или дрво на 

природен гас; 

-Замена на енергетскиот ресусрс 

на возниот парк со употреба на 

еколошки горива; 

-Производство на биодизел од 

земјоделските култури (сончоглед, 

соја и сл.) и негова употреба, 

особено во земјоделската 

механизација (која е со значаен 

степен на застареност и 

употребува нееколошки горива); 

-Употреба на геотермалните води 

како топлотен ресурс за 

Не е применливо. 
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Релевантни аспекти на животната средина во општина Илинден кои ќе бидат засегнати со имплементација на Планскиот документ 

Медиуми Идентификувани проблеми во 

животната средина во општина 

Илинден 

 

Идентификувана состојба на 

животната средина на 

предметната локација  

Определби  и цели во постојни 

плански и стратешки документи 

на локално ниво и на ниво на 

РМ
1
,  

Корелација со планираните 

активности во Планскиот 

документ 

станбените зони-домувањето се 

употребува дрво или јаглен. 

стамбените, административните, 

индустриските и др. зони. 

Климатски промени -Вкупните емисии на CO2-eq во 

Република Македонија за 

периодот 1990-2002 година се 

движат од 11,9 до 14,4 Mt CO2-eq. 

 -Емисиите за 2000 г. изнесуваат 

14,318 kt CO2-eq, одн 7.16 t CO2-

eq по жител.  

Не е применливо -Намалување на стакленичките 

гасови од секторите како 

најголеми емитери на стакленички  

гасови. 

-не е примеливо 

 

Природно наследство  Нема податоци На предметната локација 

предвидена за изградба 

напотисен цевковод од 

Белимбегово – м.в Јасика до 

Бунарџик, општина Илинден, кој 

ќе се користи за  ТИРЗ Скопје 1 и 

Скопје 2, општина Илинден, не се 

евидентирани значајни видови од 

флора и фауна, особено 

ендемични и загрозени видови, 

како и карактеристични 

живеалишта.  

 

-Зачувување на доминантните 

карактеристики на постојната 

природна состојба; 

-Унапредување на вредностите на 

природните наследство; 

-Минимална изградба на 

техничката инфраструктурата во 

простори со природни вредности; 

-Лоцирање на ризични функции и 

содржини, надвор од 

чуствителните природни 

екосистеми; 

-Да се зголемат можностите за 

одржлив економски и социјален 

развој на локалните општества и 

мудра употреба на природните 

богатства во корист на природата, 

локалните стопанства и идните 

генерации; 

-Воспоставување на систем на 

мерки за заштита во подрачјата со 

утврдена биоразновидност, пред 

-Планираната локација за ТИРЗ  

не се наоѓа во заштитени  

подрачја или во области кои се од 

особена важност за РМ по својата 

биолошка разновидност, „Значајни 

Растителни Подрачја“ „Емералд“ 

мрежата на ЗП и „МАК-НЕН“ 

еколошката мрежа.   

-Изградба на објекти кои не се 

идентификувани како големи 

загадувачи на животната средина; 

-Управување со отпадот. 
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Релевантни аспекти на животната средина во општина Илинден кои ќе бидат засегнати со имплементација на Планскиот документ 

Медиуми Идентификувани проблеми во 

животната средина во општина 

Илинден 

 

Идентификувана состојба на 

животната средина на 

предметната локација  

Определби  и цели во постојни 

плански и стратешки документи 

на локално ниво и на ниво на 

РМ
1
,  

Корелација со планираните 

активности во Планскиот 

документ 

сé во заштитените подрачја. 

Културно наследство  Нема податоци Не е евидентирано културно 

наследство.   

-Заштита и зачувување на 

културното наследство во изворна 

состојба и создавање на поволни 

услови за негов опстанок како 

суштинска цел; 

-Усогласување на јавниот интерес 

за заштита на културното 

наследство и негово активно 

вклучување во современите 

текови на животот како фактор на 

одржлив општествен развој; 

-Третман на недвижното културно 

наследство во просторните и 

урбанистичките планови од секој 

вид и ниво, со цел да се 

обезбедат плански услови за 

негова заштита, остварување на 

неговата културна функција, 

просторна интеграција и активно 

користење, односно создавање 

услови за сопствена репродукција 

на материјалните ресурси за 

поинтензивен економски развој. 

-На предметната локација не е 

евидентирано културно 

наследство.   
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5. Состојба без имплементација на Планот или “Do nothing option” 

Вообичаено, при Стратешката оцена на животната средина од реализацијата на 

одредени плански или стратешки документи, се разгледува опција „без да се 

спроведе“ („Do nothing option“) планска активност, односно работите да останат онака 

како што се.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Доколку непостои план за користење на просторот во општина Илинден може да дојде 

до узурпација на просторот со дивоградби, како и други неплански и некомпатибилни 

содржини. Овие појави може да доведат до неадекватно вклопување во 

урбанистичките решенија и негативни влијанија врз санитарно-хигиенските услови, да 

предизвикаат нарушување на амбиенталните вредности, а со тоа да допринесат за 

намалување на стандардот и квалитетот на живеење на населението. 

Состојби во користење на просторот  

непланско искористување на просторот 

искористување на слободни земјоделски површини 

зафаќање на просторот со бесправна градба 

Несоодветна инфраструктурна мрежа 

Предметната локација без планска документација и понатаму може да се користи како 

нискоквалитетна земјоделска површина, како и за сточарење.  

Состојби во  животната средина  

Со оглед на фактот што планската документација се однесува на поставување 

потисен цевковод, како дел од системот за за  водоснабдување на ТИРЗ Скопје 1 и 

Скопје 2, општина Илинден и опфатот, како и функциите дефинирани во него, битно не 

ги менуваат состојбите во животната средина, сепак во отсуство на плански решенија 

за организација на просторот, ќе продолжи трендот на непланско и неорганизирано 

уредување на просторот што ќе резултира со оптеретување на медиумите од 

животната средина. Ова значи дека ќе продолжи трендот на : нарушена состојба на 

квалитетот на површинските и подземните води издравјето на корисниците, и почвата. 

 

нарушен квалитет на вода 

Недостапност до квалитетна вода за пиење 

нарушен квалитет на почва  

Без планска документација на предметната локација може да се лоцираат неплански 

содржини и објекти кои може да предизвикаат нарушување на медиумите од 

животната средина.  
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Социо економска состојба 

Без планска докуметација ќе продолжи идентификуваниот досегашен тренд во однос 

на социоекономската состојба во општина Илинден: 

 

невработеност 

раст на сиромаштијата 

зголемена миграција 
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БЕЗ ПЛАН 

 

нема финансиска подршка 

намалени 
приходи во 

буџетот 

 

нема развој на 
стопанството 
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6. Опис на очекуваните влијанија врз медиумите од животната 

средина 

Влијанијата, кои се претпоставува дека може да произлезат од имплементација на 

Државната Урбанистичко-планска документација, се разгледуваат од аспект на 

негативни влијанија и од аспект на идни бенефиции, односно позитивни влијанија.  

Подготовката на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина ги зема во 

предвид влијанијата врз сите медиуми на животната средина, биолошката 

разновидност, природата, пределот, културното наследство, луѓето, како и влијанијата 

врз социо-економските прилики во општина Илинден, но од глобален аспект. Во 

Додаток 3 е дадена евалуација на влијанијата од оперирањето на имплементираните 

плански содржини и решенија за Државната Урбанистичко-планска документација на 

потисен цевковод од Белимбегово–м.в Јасика до Бунарџик за ТИРЗ “Скопје 1“ и 

“Скопје 2“, општина Илинден. 

Подетална анализа за влијанијата врз животната средина од изградбата на 

поединечните планирани објекти за изградба напотисен цевковод од Белимбегово–м.в 

Јасика до Бунарџик, општина Илинден, кој ќе се користи за  ТИРЗ Скопје 1 и Скопје 2, 

општина Илинден, кои се земени во предвид во Нацрт Планот-Државна Урбанистичко-

планска документација, ќе се направи низ студиите за оцена на влијанијата врз 

животната средина или елаборатите за заштита на животната средина за секој 

проект/објект поединечно (во фазите на изградба, оперирање и по престанок со 

работа), согласно глава XI од Законот за животна средина ("Сл. Весник на РМ" бр. 

53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 87/2010), односно член 24 од истиот 

Закон.  

6.1. Влијанија врз населението  

Имплементацијата на Државната Урбанистичко-планска документација, за изградба на 

потисен цевковод од Белимбегово–м.в Јасика до Бунарџик за ТИРЗ “Скопје 1“ и 

“Скопје 2“, општина Илинден, позитивно ќе влијае врз населението во општина 

Илинден. Влијанијата ќе бидат позитивни со голем интензитет и времетраење, заради 

обезбедување на здрава вода за пиење во Зоната (каде ќе гравитираат голем број на 

вработени, како и помошни служби) и заради тоа што самата ТИРЗ ќе понуди нови 

работни места за околното население, подобра бизнис клима, зголемување на 

животниот стандард и намалување на  миграцијата.  

Имплементацијата на Државната Урбанистичко-планска документација за изградба на 

потисниот цевовод за потребите на ТИРЗ Скопје 1 и ТИРЗ Скопје 2 ќе овозможи 

отпочнување на инвестиции, кои брзо ќе се рефлектираат врз зголемување на 

економскиот приход, што ќе придонесе за унапредување на локалната и националната 

економија и ќе го стимулираат извозот. 
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6.2. Влијанија врз здравјето на населението  

Во оперативната фаза на потисен цевковод од Белимбегово – м.в Јасика до Бунарџик, 

општина Илинден не се очекуваат значителни влијанија, кои би го нарушиле 

човековото здравје, од следните причини: 

 согласно класата на намена на земјиштето за изградба на технолошки 

индустриски развојни зони предвидена е комунална инфраструктура, дејност 

која нема значително да го промени квалитетот на животната средина; 

предвидената локација за градба тангира со селата Бунарџик и Белимбегово, 

најблиските населени објекти од предвидената локација се наоѓаат на оддалеченост 

од неколку метри, но предвидените плански решенија за изградба на потисен 

цевковод од Белимбегово–м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден не го засегаат 

здравјето на локалното населениеМожни влијанија врз здравјето на населението, се 

очекуваат само во фазата на градежно комплетирање на инфраструктурните мрежи и 

би се однесувале на влијанија од зголемена бучава, издувни гасови од возилата, 

прашина, вибрации, отпадни води, отпад и др. Овие влијанија се оценуваат како 

негативни влијанија со ограничен интензитет и времетраење. 

Во оперативната фаза на планот не се очекуваат влијанија со кои би се нарушило 

здравјето на населението. 

6.3. Влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух и климатските 
промени 

Од имлементацијата на Државната Урбанистичко-планска документација, не се 

очекуваат значителни нарушувања на квалитетот на воздухот заради видот, 

природата и компатибилноста на планираните дејности (комунална инфраструктура–

бунар, потисен цевовод и резервоар за вода). Потисниот цевковод од Белимбегово – 

м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден, како линиски објект со пропратни функции 

нема да има удел во квалитетот на амбиентниот воздух на општина Иленден, пред се 

заради видот на планираните функции.  

Во конструктивната фаза емисиите во воздух ќе потекнуваат од изведба на 

градежните активности, зголемената фреквенција на возила за дотур на градежни 

материјали, транспорт на работна сила  и др.  

Влијанијата врз квалитетот на воздухот од конструктивната фаза се оценуваат како 

негативни влијанија со ограничен интензитет и времетраење (за време на изградба).  

Врз основа на планираните дејности и активности не се очекуваат влијанија и врз 

климатските промени.  

Заради фактот што во близина на планскиот опфат нема капацитети, кои емитираат 

загадувачки материи, не се очекуваат кумулативни ефекти од влијанијата на 

стационарните и мобилни извори на емисии во воздухот од функционирањето на 

технолошките индустриски развојни зони. 
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6.4. Влијанија предизвикани од зголемена бучава 

Влијанија од зголемено ниво на бучава од конструктивната фаза на потисен цевковод 

од Белимбегово–м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден се оценуваат како 

негативни влијанија со ограничен интензитет и времетраење.   

Интензитетот на бучавата особено ќе биде зголемен во фазата на имплементација на 

планираните активности за инфраструктурно опремање на планските опфати и 

реализацијата на секој поединечен проект (изградба на инфраструктурните објекти – 

резервоар, бунари и потисен цевовод).  

Во оперативната фаза не се очекува зголемено ниво на бучава поради видот на 

активноста.  

6.5. Влијанија од вибрации 

Во конструктивната фаза механизацијата, која ќе се користи за изведба на 

активностите за изградба на технолошките индустриски развојни зони, може да 

предизвика вибрации. Но овие влијанија се незначителни, од локален карактер и со 

ограничен интензитет и времетраење.  

Во Планот за изградба на потисен цевковод од Белимбегово–м.в Јасика до Бунарџик, 

општина Илинден не се предвидени дејности, кои во оперативната фаза ќе 

претставуваат постојани извори на вибрации, меѓутоа зголемената фрекфенција на 

возила кои секојдневно ќе транзитираат по регионалниот пат кој води до предвидената 

локација може да бидат извор на вибрации. Овие влијанија може да се оценат како 

неутрални до мали. 

6.6. Влијанија врз квалитетот на површинските и подземните води  

Во фазата на реализација на планираната траса-конструктивната фаза, може да се 

појават отпадни води од комунален карактер. Доколку неправилно се управува со 

отпадните води и генерираниот отпад (инертен-земја и комунален), истите може да 

имаат влијание врз квалитетот наповршинските и подземните води, а исто така да го 

загрозат квалитетот на околното земјоделско земјиште. Овие влијанија се со 

ограничено траење, само за време на реализација на планскиот опфат. 

Во оперативната фаза евентуални влијанија се очекуваат доколку дојде до 

нарушување на системот и несакани хаварии. Големата количина на вода која би се 

испуштила во тој момент може да предизвика ерозивни процеси или создавање на 

заезерени површини. 

6.7. Влијанија врз почвата  

Имплементацијата на Државната Урбанистичко-планска документација на потисен 

цевковод од Белимбегово – м.в Јасика до Бунарџик за ТИРЗ “Скопје 1“ и “Скопје 2“, 

општина Илинден, може да предизвика негативни влијанија врз почвата во случај на 

несоодветно управување со отпадните води и генерираниот отпад. Исто така на 

квалитетот на почвата може да влијаат и издувните гасови од превозните средства, 
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како и неправилно ракување и складирање на суровини, помошни материјали, масла и 

масти, горива и сл.  

Активностите за изградба на објектите, кои ќе го сочинуваат потисен цевковод од 

Белимбегово–м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден, во конструктивната фаза, 

може да ги нарушат геолошките карактеристики на почвата, како резултат на 

користење на тешка механизација и возила, транспортот и одлагање вишок на ископан 

материјал, одложување на градежниот отпад (шут) и др. При движење на возилата и 

тешката механизација може да дојде до збивање на почвата при што може да дојде до 

нарушување на природниот квалитет и намалување на плодноста на истата. 

Значајни влијанија врз почвата од изградбата на потисен цевковод од Белимбегово–

м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден не се очекуваат, бидејќи Планот предлага 

мерки и активности за управување со отпадот, кој ќе се генерира во рамките на оваа 

зона.  

Влијанијата врз почвата од имплементацијата на Планот, се очекуваат исклучиво во 

фазата на изведба на инфраструктурата, но се занемарливи во оперативната фаза.  

6.8. Влијанија врз флората и фауната  

Имплементацијата на Државната Урбанистичко-планска документација на потисен 

цевковод од Белимбегово м.в Јасика до Бунарџик за ТИРЗ “Скопје 1“ и “Скопје 2“, 

општина Илинден, може да предизвика одредени негативни влијанија врз флората и 

фауната во должина на трасата, дефинирана со планската документација. 

Предвидените активности нема трајно да ги нарушат живеалиштата, ниту пак да имаат 

влијание врз поедини видови од флората и фауната. На просторот не се наоѓаат 

значајни заедници, кои би биле целосно деградирани од изведба на линиската 

инфраструктура. Можно е во фазата на оформување на трасата да дојде до сечење 

на попатното зеленило (вегетација која се наоѓа на  трасата), заради реализација на 

изведбените работи, кои можат да се надоместат со засадување на автохтони 

растенија надвор од заштитната зона на цевководот. Влијанијата врз биодиверзитетот 

се оценуваат како мали и занемарливи 

6.9. Влијанија врз пределот 

Планското подрачје е простор без значајни особености на предел со природни 

карактеристики. Планскиот опфат нема да има никакво влијание врз промена на 

пределските карактеристики, затоа што се работи за подземна инфраструктура и мали 

градежни објекти, кои ќе се вклопат во просторот. 

6.10. Влијанија врз материјалните добра  

Локацијата, која е предложена за изградба на потисен цевковод од Белимбегово–м.в 

Јасика до Бунарџик, општина Илинден, преставува место на кое не се регистрирани 

позначајни материјални добра. Разгледувано од економски аспект ова земјиште е со 

ниска бонитетна класа и нема некоја особена намена, освен за искористување за 

земјоделски намени. Искористувањето на оваа локација за изградба на потисен 



Извештај за Стратегиска Оцена на Животната Средина 

   68 

цевковод од Белимбегово – м.в Јасика до Бунарџик, ставено во функција на 

оформувања на ТИРЗ Скопје 1 и Скопје 2, отвара можности за иден развој на 

поширокиот простор во разни насоки. 

6.11. Влијанија врз културното наследство  

На дел од опфатот или во негова непосредна близина не е евидентирано културно 

наследство, затоа не се очекуваат влијанија од ваков вид. 

6.12. Влијанија предизвикани од управување со отпадот  

Работните активности за изградба на потисен цевковод од Белимбегово–м.в Јасика до 

Бунарџик, општина Илинден, ќе генерираат главно инертен отпад, во фазата на 

реализација на посебните функции/градби од планот. Дополнително, за време на 

реализација на планскиот опфат ќе се генерира и комунален отпад. Ова ќе биде од 

времен карактер. Затоа овие влијанија се оценуваат како негативни, со ограничен 

интензитет и времетраење. 

Генерираниот цврст отпад организирано ќе се прифати, транспортира и депонира во 

најблиската санитарна депонија. 

6.13. Влијанија од несреќи и хаварии  

Можни несреќи и хаварии, кои би настанале од имплементација на Урбанистичко-

планска документација, е појава на пожар, метеоролошки појави со карактеристики на 

елементарни непогоди, поплави, како и инциденти и хаварии, предизвикани од 

најразлични дефекти и технолошки непогоди.  

Исто така несреќи и хаварии може да предизвикаат воени разурнувања и природни 

катастрофи (посебно на резервоарот за вода). 

Меѓутоа, доколку во фазата на проектирање на посебните содржини на од Државната 

Урбанистичко-планска документација се применат мерките, дефинирани во 

нормативно-правната регулатива за заштита од земјотреси, поплави, воени 

разурнувања, заштита од пожар, технолошки непогоди и др. овие влијанија значително 

би биле намалени.  

Влијанијата кои би биле предизвикани од несреќи и хаварии се оценуваат како 

неодредени и непредвидливи влијанија. 

6.14. Прекугранични влијанија 

Имплементацијата на Државната Урбанистичко-планска документација и оперативните 

активности на предвидените дејности, нема да предизвикаат негативни прекугранични 

влијанија од аспект на животната средина, пред се заради видот на предвидените 

активности во планската документација како и класата на намена на земјиштето. 
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7. Мерки за намалување на очекуваните влијанија врз 

специфичните медиуми од животната средина 

Влијанијата врз специфичните медиуми од животната средина ќе бидат елеминирани 

или ефективно намалени доколку при изведбата на планираните функции/активности, 

дефинирани во Државната Урбанистичко-планска документација на потисен цевковод 

од Белимбегово–м.в Јасика до Бунарџик за ТИРЗ “Скопје 1“ и “Скопје 2“, општина 

Илинден, се применат мерките, дефинирани во планската документација за изградба 

на потисен цевковод од Белимбегово–м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден, како 

и мерките кои ќе бидат дадени во поединечните студии за оцена на влијанијата врз 

животната средина елаборатите за заштита на животната средина од изградбата 

потисниот цевковод.  

7.1. Мерки за намалување на влијанијата врз населението 

Не се препорачуваат дополнителни мерки за заштита на населението, освен оние кои 

произлегуваат од безбедност на населението при вршење на земјените и градежни 

работи. 

7.2. Мерки за намалување на влијанијата врз здравјето на населението  

Примената на сите предложени мерки, дадени во сите фази на планирање и изведба 

на потисен цевковод од Белимбегово–м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден, 

примена на мерките кои ќе произлезат од поединечните студии и елаборати, ќе 

овозможи елиминирање на евентуалните негативни влијанија врз животната средина, 

кои може да се рефлектираат на директен или индиректен начин врз здравјето на 

луѓето.  

И покрај тоа што трасата, што е предмет на планскиот опфат, на делови минува низ 

населени места,заради типот на активноста и ограничениот рок на траење не се 

препорачуваат директни мерки за заштита на здравјето на луѓето.  

7.3. Мерки за намалување на влијанијата врз амбиентниот воздух и 
климатските промени 

Мерките за намалување на влијанијата, врз квалитетот на воздухот и климатските 

промени од имплементација на Државната Урбанистичко-планска документација се: 

 употреба на еколошки горива за превозните средства и 

 примена на организиран превоз на вработените. 

7.4. Мерки за намалување на влијанијата предизвикани од зголемена 
бучава  

За намалување или избегнување на влијанијата кои може да бидат предизвикани од 

зголемен интензитет на бучава при имплементација на Државната Урбанистичко-

планска документација се препорачува примена на следните мерки:  

 При изведба на градежните активности, коритење машини и опрема кои не 

генерираат бучава со силен интензитет; 
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 Подесување на времето на изведбени работи, согласно близината на 

населените места и усогласено со праговите на бучава, дефинирани во Закон. 

Доколку во времето на имплементација на планот се увиди потреба од воведување на 

дополнителни мерки на заштита од бучава, истите ќе се спроведат. 

7.5. Мерки за намалување на влијанијата од вибрации 

Имплементацијата на Државната Урбанистичко-планска документација не предвидува 

активности кои се извор на вибрации, затоа не се предвидуваат мерки за заштита од 

вибрации.  

7.6. Мерки за намалување на влијанијата врз квалитетот на 
површинските и подземните води 

За намалување на влијанијата врз квалитетот на водите, кои може да произлезат од 

етаблирањето и оперирање на потисен цевковод од Белимбегово–м.в Јасика до 

Бунарџик, општина Илинден, се предлага:  

 обезбедување заштитни зони на бунарите за водоснабдување; 

 правилно ракување со суровини, помошни материјали, масла, масти, горива; 

 соодветно управување со отпадот, особено со опасниот отпад. 

7.7. Мерки за намалување на влијанијата врз почвата  

Доколку се применат предвидените мерки за правилно управување со отпадните води 

и отпад, ракување со суровини, помошни материјали, масла, масти, горива, ќе се 

спречат или избегнат негативните влијанија врз почвата, а индиректно и на 

подземните води. 

7.8. Мерки за намалување на влијанијата врз природното богатство,  
флората и фауната  

Со оглед на местоположбата и опфатот на планот не се предвидуваат мерки за 
заштита. 

7.9. Мерки за намалување на влијанијата врз пределот  

Со оглед на планираните функции во опфатот и местоположбата на планираната 

траса, не се предвидуваат мерки за заштита на пределот. 

7.10. Мерки за намалување на влијанијата врз материјалните добра 

Влијанијата врз материјалните добра на предвидената локацијата од 

имплементацијата на Планот може да се оценат како незначајни, затоа не се 

препорачуваат мерки за намалување на истите.   

7.11. Мерки за намалување на влијанијата врз културното наследство  

На просторот, кој е предмет на обработка на Планот, не е сретнато ниту евидентирано 

културно наследство и затоа не се предвидуваат посебни мерки за заштита. 
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Доколку при изведувањето на земјаните работи се наиде на археолошки артефакти, 

односно дојде до откривање на материјални остатоци со културно-историска вредност, 

потребно е да се постапи во согласност со член 65 од Законот за заштита на културно 

наследство ("Сл.весник на РМ", бр. 20/04 и 115/07), односно веднаш да се запре со 

отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција за заштита 

на културното наследство согласно член 129 од Законот. 

7.12. Мерки за намалување на влијанијата од управувањето со отпад  

За избегнување на влијанијата врз животната средина од несоодветното управување 

со отпадот, се препорачува примена на следните мерки: 

 намалување на генерирање на отпад,  

 селектирање, 

 собирање,  

 рециклирање 

 и превземање.  

Цврстиот отпад, кој нема употребна вредност ќе се одлага на санитарната локална 

депонија, а собирањето и транспортот ќе се реализира преку Јавното комунално 

претпријатие.  

Отпадот, кој има употребна вредност ќе се предава на овластени управувачи со отпад, 

ќе се реупотребува и рециклира. 

7.13. Мерки за намалување на влијанијата од несреќи и хаварии  

За намалување на можните влијанија, предизвикани од несреќи и хаварии се 

препорачува имплементација на мерките, дадени во планската документација, во 

фазата на изградба на потисниот водовод и пропратните елементи, бунарски систем и 

пумпни станици и резервоари, што ќе овозможат минимизирање на евентуалните 

појави на несреќи и хаварии во оперативната фаза на истиот.  

 Мерки за заштита и спасување 

Мерките за заштита и спасување се однесуваат во случај на пожар, во случај на воени 

разурнувања и во случај на природна катастрофа.  

 Мерки за заштита од пожар 

При планирање на просторот задолжителна е примената на мерки за заштита од 

пожар. Во процесот на планирање потребно е да се води сметка за конфигурација на 

теренот, степен на загрозеност од пожари и услови кои им одат во прилог на 

пожарите: климатско-хидролошките услови, ружата на ветрови и слично кои имаат 

влијание врз загрозеност и заштита од пожари. 

Другите елементи за противпожарна заштита ќе се утврдат со посебен елаборат за 

противпожарна заштита како составен дел на Основниот проект.Во случај на пожар, 

локацијата ќе ја опслужува противпожарната единица од општина Илинден. 
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 Мерки за заштита од воени разорнувања  

Мерките  за заштита на жителите и вработените ги опфаќаат сите облици на 

индивидуална заштита, урбанистичките мерки за заштита и намалување на степенот 

на повредливост на урбаната структура.  

 Мерки за заштита од природни катастрофи 

Намалување на сеизмичниот ризик и последиците може да се постигне со примена на 

соодветни мерки за заштита на создадените вредности (градежна интервенција на 

носивата конструкција на постојните објекти, заради зголемување на отпорноста од 

земјотрес), односно задолжителна примена на техничките нормативи за асеизмичка 

градба на објекти (резервоарот за вода), во  зависност од очекуваниот степен на 

сеизмички хазард за подрачјето на градот во сеизмичката карта.  
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8. Aнализа на алтернативи 

При изработката на плански и програмски документи, со кои се планираат функциите 

во просторот, треба да се земе во предвид и анализата на алтернативи, која се прави 

од аспект на избор за најдобро избрано решение за намена на локацијата, од аспект 

на економска оправданост, финансиски можности и заштита на животната средина.  

Досегашниот начин на користење на просторот на предметната локација е 

алтернативно разгледуван како состојба да не се прави ништо („do nothing scenario“), 

во смисла на предметната локација да не се гради потисен цевковод од Белимбегово 

– м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден и просторот планиран за изградба на 

потисниот цевковод во иднина да се користи за истата намена. 

Оваа алтернатива се покажува како несоодветна, бидејќи во даден временски период 

постои можност предвидениот опфат несоодветно да се наменува, т.е. да се градат 

нелегални објекти, кои може да предизвикаат низа негативни влијанија врз медиумите 

од животната средина, на земјиштето неконтролирано да се одлага различни типови 

на отпад, односно  земјиштето и понатаму да биде со ниска бонитетна класа и без 

економска вредност од аспект на производство на храна.  

Имплементацијата на предложениот плански документ, изградба на потисен цевковод 

од Белимбегово–м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден на предвидената траса се 

покажува поприфатлива, во однос на разгледуваната варијатна „do nothing scenario“, 

од повеќе аспекти:   

 не е во конфликт со други планови од повисоко ниво; 

 не се наоѓа во заштитено подрачје или подрачје од голема важност; 

 изградбата и ставањето во функција на предвидените содржини ќе овозможи 

остварување на стопански и друг вид општествени функции со директни или 

индиректни економски ефекти, особено во ТИРЗ за Скопје 1 и Скопје 2, каде ќе; 

 предвиденото планско решение, како алтернатива, дава можност за непречено 

функционирање на ТИРЗ Скопје 1 и Скопје 2, каде ќе се одвиваат различни 

стопански дејности и ќе мобилизираат значителна работна сила, што ќе даде 

голем допринос за развојот на локалната и националната економија. 

 

9. План за мониторинг врз имплементација на Планот од аспект на 

животната средина 

Стратегиската оцена на животната средина вклучува мерки за монитиринг на сите 

значителни идентификувани позитивни и негативни ефекти, кои би настанале од 

реализација на Државната Урбанистичко-планска документација.  

Планот за мониторинг на животната средина дава можност за систематско 

набљудување, испитување и оценување на загадувањето и состојбата на медиумите 
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во животната средина, во целина, како и идентификација и регистрирање на изворите 

на загадување на одделните медиуми на животната средина. 

Исто така, Планот овозможува воспоставување на интерактивна врска помеѓу сите 

вклучени страни и претставува основа за надлежните институции, да го контролираат 

процесот на спроведување на законската регулатива и да донесуваат правилни 

одлуки. Основните цели и бенефитот од мониторингот на влијанијата врз животната 

средина се: 

 да се потврди дека договорените услови при одобрувањето на планската 

документација се соодветно спроведени; 

 да се обезбедат податоци за понатамошно следење на состојбите во 

животната среднина; 

 да се има поголем увид во промените на животната средина на 

предметните локации; 

 да се потврди дека влијанијата се во рамките на предвидените или 

дозволените гранични вредности; 

 следење на состојбата во животната средина со цел навремено 

согледување на непредвидените влијанија од имплементацијата на 

планската документација и управување со истите;  

 да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат 

придобивките во однос на заштитата на животната средина; 

 утврдување кои активности треба да бидат превземени за редуцирање на 

влијанијата врз животната средина.  

Со цел да се изврши мониторинг на ефективноста на планскиот документ, потребно е 

следење на поставените индикатори и нивниот развој со што ќе се потврдат целите на 

Планот. За следење на индикаторите потребно е да се земат во предвид и податоците 

за тековната состојба на животната средина.  

Со следењето на состојбата на животната средина ќе се потврди оправданоста и 

примената на предложените мерки за ублажување и нивната функционалност, што 

претставува голема придобивка во однос на заштитата на животната средина.   

Следењето на состојбата на медиумите ќе се реализира со дефинирани параметри за 

следење на секој медиум и со дефинирана фрекфенција за секоја активност 

поединечно. Видот и фрекфенцијата на мониторинг ќе бидат предложени во 

елаборатите за заштита на животната средина од секој проект посебно. 

Имплементацијата на Државната Урбанистичко-планска документација, примената на 

предложените мерки за ублажување на влијанија и нивната функционалност, 

оправданоста на целите на планската документација и на стратегиската оцена на 

животната средина ќе се потврдат преку следење на следните индикатори: 
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Цели Предмет Мониторинг СОЖС индикатори Извори на 

верификација 

Подобрување на квалитетот на живот, 

подобрување на здравјето на луѓето и 

зголемување на животниот стандард 

Сите медиуми на 

животната средина 

 

Население 

-Мониторинг на медиумите во 

животната средина; 

-Следење на состојбата на 

здравјето на населението; 

-Следење на стапката на 

вработеност, 

- Следење на буџетот и 

приходите во општината.  

-% на намалени емисии во медиумите на 

животната средина; 

-% на намалени психо-физички заболувања 

на населението, како резултат на нарушен 

квалитет на животната средина; 

-% на прираст на население; 

-зголемен животен век; 

-зголемена стапка на вработеност; 

-намалена миграција; 

-намален број на жители кои што живеат во 

сиромаштија. 

-Редовни извештаи за 

мониторинг од МЖСПП; 

-Извештаи од Министерство 

за здравство; 

-Финансиски извештаи; 

-Статистички извештаи; 

-Локална самоуправа. 

обезбедување здрава вода за пиење  

Подземни води, 

 

 

-Мониторинг на квалитетот на 

водата. 

   

-подобрена ефикасност во употреба на 

водата; 

 

-Локална самоуправа 

-ТИРЗ 

Редовни извештаи од 

мониторинг Заводот за јавно 

здравје; 

- -Статистички извештаи. 

Соодветно управување со отпадот Управување со 

отпад  

Квалитет на почва 

Квалитет на 

површински и 

подземни води 

-Мониторинг врз управувањето 

со отпадот. 

-количина на отпад кој е собран и одложен 

 

- 

-Извештаи од локалната 

самоуправа  

-Извештаи од Јавното 

Комунално Претпијатие. 

Минимизирање на појавите од несреќи и 

хаварии 

Сите медиуми од 

животната средина 

Степен на имплементација на 

препораките за заштита од 

несреќи и хаварии. 

-намален или елиминиран ризик од несреќи 

и хаварии. 

Извештај за реализација на 

планска документација 
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10. Нетехничко резиме 

Со цел навремено да се согледаат можните негативни влијанија врз животната 

средина и здравјето на луѓето како и социо-економските аспекти од имплементацијата 

на Државната Урбанистичко-планска документација за потисен цевковод од 

Белимбегово–м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден, кој ќе се користи за  

водоснабдување на ТИРЗ Скопје 1 и Скопје 2, општина Илинден, и да се превземат 

соодветни корективни мерки, во Законот за животна средина (“Службен весник на РМ” 

бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/10 и 124/10) и подзаконските акти, 

е дефинирана постапката за Стратегиска оцена на животната средина.  

Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС) е систематски процес во кој се 

земаат во предвид одредени превентивни мерки, кои овозможуваат заштита на 

животната средина од сите можни аспекти, во процесот на планирање или 

донесување на одлуки на ниво на ''стратегиски акции'' или политики, планови и 

програми.  

Тргнувајќи од Годишната Програма за финансирање за изработка на Урбанистички 

планови во РМ во 2009 год. (Сл. Весник на РМ бр.3/09), што ја донесува Владата на 

РМ, општина Илинден, односно Одделението за урбанизам во соработка со 

Дирекцијата за Технолошки Индустриски Развојни Зони и Агенцијата за планирање на 

просторот, изработија Државна Урбанистичко-планска документација за изградба на 

потисен цевковод на потегот Билимбегово–Бунарџик, општина Илинден. 

Изготвувањето на Државната Урбанистичко-планска документација е извршено врз 

основа на Услови за планирање на просторот, издадени од Органот на Државната 

управа, надлежен за вршење на работите од областа на просторното планирање, 

Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на Р. Македонија бр. 

51/05; 137/07 и 91/09), Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 

планирање (Сл. весник на Р. Македонија бр. 78/06, бр. 140/09, 12/09  и бр. 93/09), 

Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на 

урбанистичките планови (Сл. весник на Р. Македонија бр. 78/06), како и сите останати 

стандарди и нормативи за изработка на ваков вид на хидротехнички објекти. 

Во Просторниот План на РМ, општина Илинден е планирана за развој на индустриско 

технолошки развојни зони. Изработката на Урбанистичко-планската документација за 

водоснабдување на ТИРЗ Скопје 1 и Скопје 2, е во согласност со одредбите на 

Просторниот план на Република Македонија, донесен во 2004 год. 

Системот за снабдување на Технолошко индустриските развојни зони “Скопје 1” и 

“Скопје 2” со технолошка и питка вода се состои од 3 дела и тоа: 

- бунари со пумпна станица 

- траса на потисен цевковод 

- резервоар за вода 
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Системот минува низ пет катастарски општини и тоа “К.О. Илинден, КО Марино, КО 

Кадино, КО Бунарџик, КО Бујковци сите во општина Илинден. 

 Бунарите со пумпната станица лоцирани се во месноста „Јасика“, во атарот на 

КО Илинден, помеѓу автопатот Скопје–Велес и асфалтниот пат, кој ги поврзува 

населба Илинден и населба Јурумлери. Во бунарското подрачје, предвидено е 

градба на 6 (шест) бунари, во кои ќе се постават бунарски пумпи. Покрај 

бунарите, во локацијата е предвидена и градба на чуварска куќичка со 

хлоринаторска станица 

 Трасата на потисниот цевковод, преку кој ќе се водоснабдуваат ТИРЗ "Скопје 1" 

и "Скопје 2", почнува од предвиденото бунарско подрачје во атарот на селото 

Белимбегово, на надморска височина од 230 m, минува во просторот меѓу 

селата Марино и Кадино и завршува над селото Бунарџик каде се предвидува 

резервоарскиот простор на 315 м.н.в. Трасата на потисниот цевковод е 

поставена така што од локацијата на бунарите го прати постојниот одводен 

канал, потоа оди паралелно со трасите на постојните потисни цевководи од кои 

едниот ја снабдува со вода Рафинеријата Окта во селото Миладиновци, а 

другиот регионалниот водовод во општина Илинден. Минува низ ТИРЗ “Скопје 

1”, потоа околу селото Бунарџик и доаѓа до резервоарот над селото Бунарџик. 

 Резервоарот за вода е лоциран над селото Бунарџик на земјиште кое припаѓа 

во КО Бујковци. 

Просторите во кој се предвидуваат бунарите и резервоарот се ненаменети простори 

т.е. обработливи површини.  Просторот низ кој се предвидува да поминува трасата на 

потисниот цевковод во најголем дел е обработлива површина, а делумно постојни 

полски патишта и постојни системи на канали (за наводнување и одводнување) – 

Скопско поле. До просторите во кој се планираат бунарите и резервоарот се 

пристапува од постојни полски патишта. 

Просторот на кој се предвидуваат градежните парцели за бунарите и за резервоарот 

претставуваат неизградено земјиште, додека трасата на потисниот цевковод се 

предвидува да се постави на постоен земјен пат, кој ги прати постојните системи на 

канали (за наводнување и одводнување) – Скопско поле,  голем дел минува низ 

неизградено земјиште кое е претежно обработливо земјиште како и по постоен земјен 

пат така да од аспект на просторни можности постои одличен предуслов за 

организирање и функционирање на планираниот водоснабдителен систем кој треба да 

биде во функција на планираните технолошки развојни зони “Скопје 1” и “Скопје 2”. 

Во рамките на планскиот опфат не се евидентирани жители. 

Просторот во кој се планира водоснабдителниот систем (потисен цевковод) до сега не 

е третиран со план од пониско ниво освен во делот каде трасата на потисниот 

цевковод минува низ просторот на технолошката развојна зона ТИРЗ “Скопје 1” за кој 

има изготвено Урбанистички проект. Останатиот простор е неурбанизиран, па од тие 

причини не може да се даде анализа на степен на реализација на постојните плански 

документации. 
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Трасата поминува низ пет катастарски општини и тоа :  

 КО Илинден, 

 КО Марино, 

 КО Кадино, 

 КО Бунарџик и  

 КО Бујковци. 

Основна класа на намена е Е (инфраструктура) т.е. Е1 комунална инфрастурктура-

водоснабдителен систем - бунари со пумпна станица, траса на потисен цевковод и 

резервоар за вода. 

Проблемот со сообраќајот во мирување ќе се решава со идејните проекти и согласно 

член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 

(Сл.весник на Р.М. бр. 78/06, бр. 140/07, бр. 12/09, бр. 93/09, бр. 52/10 и бр. 53/2010). 

Поради специфичноста на градбите (подземни градби) не се предвидуваат 

максимални висини на изградба, а  поради специфичноста на класата на намена не се 

предвидува паркирање. 

Овој просторен концепт со примена на планерските параметри и законски прописи 

треба да преставува основна база за изготвување на планската документација од 

пониско ниво за целиот водоснабдителен систем за ТИРЗ “Скопје 1” и ТИРЗ „Скопје 2”. 

Причини за изготвување на оваа планска документација е снабдување со вода на 

Технолошките Развојни Зони “Скопје 1” и “Скопје 2” т.е. непречена реализација на 

производните индустриски активности во зоните. 

Индустријата, која е водечка стопанска дејност и двигател на развојот на вкупното 

стопанство, има значајно влијание врз квалитетот на животната средина. Во услови на 

усвоениот концепт за “одржлив развој”, напорите треба да се насочат кон суштествени 

промени во стратегијата и политиката за развој и просторна алокација на 

индутриските гранки, засновани на принципите на заштита на животната средина. 

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

изработување, донесување и спроведување на просторни и урбанистички планови, 

заради уредување и хуманизација на просторот и заштита и унапредување на 

животната средина и природата.  

Еден од најголемите предизвици на политиката на животната средина е 

остварувањето на оптимален баланс меѓу економската, социјалната и еколошката 

димензија на развојот, со што се обезбедува реално оправдан и одржлив развој. 

Дел од целите на заштитата на животната средина, дефинирани на национално и 

меѓународно ниво, се инкорпорирани во Државната Урбанистичко-планска 

документација.  
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Имплементацијата на Државната Урбанистичко-планска документација, треба да биде 

во корелација со локалните, националните и меѓународни документи со цел да бидат 

постигнати целите и нивните барања.  

Предметниот простор во рамките на дефинираниот плански опфат кој е предмет на 

Државната Урбанистичко-планска документација е простор за кој во изминатиот 

период нема изготвено планска документација на соодветно ниво, освен за делот каде 

трасата на потисниот цевковод минува низ просторот на Технолошката индустриска 

развојна зона - “Скопје 1”, општина Илинден за кој простор има изготвено техничка 

документација Урбанистички проект. 

Единствен постоен плански документ е планот од највисок ранг Просторен план на Р. 

Македонија 2004 - 2020 година. 

До просторите каде ќе бидат поставени планираните бунари и резервоарот се 

пристапува од постојни полски патишта, кои се со променлив коловоз. 

На просторот каде се предвидуваат бунарите и резервоарот се наоѓаат обработливи 

површини.  

Територијата, каде што се планира да се имплементира планот, не се наоѓа во 

простор со посебни природни вредности кои подлежат на посебен режим на заштита 

утврден во Законот за заштита на природата (сл. весник на РМ бр: 67/04, 14/06 и 

84/07). 

На предвидената локација за изградба на потисен цевовод со резервоар за вода и 

бунари не се идентификувани значајни природни вредности. 

Теренот претставува зарамнета површина во северната падина на Скопската котлина 

и истиот е покриен со вегетација. Геотектонски теренот е поволен и не се 

регистрирани тектонски појави и процеси.  

На теренот се идентификувани значајни хидрогеолошки појави. Подземната вода која 

ќе се црпи од бунарите, претставува основен ресурс за конструкција на потисниот 

цевковод и потребниот резервоар за снабдување на ТИРЗ Скопје1 и Скопје 2. 

Подрачјето каде се наоѓа планскиот опфат според досегашните сеизмолошки 

истражувања, се наоѓа во зона на IX-ти степен по Меркалиевата скала на очекувани 

земјотреси. 

На предвидената локација за време на изградбата ќе се собира отпадот и истиот ќе се 

тренспортира до депонијата на општина Илинден. На предвидената локација каде ќе 

се поставува планскиот документ нема депонирање на отпад. Најблиските населени 

места веќе се опслужени од комуланлното претпријатие, а отпадот се одложува на 

депонијата во општина Илинден.   

На предвидената локација не се сретнува културно наследство. 

Согласно Експертскиот елаборат за Заштита на Природното наследство изработен за 

Просторниот План на Р. Македонија, во општина Илинден, нема евидентирано 

природно наследство во близина на просторот за кој се изработува Државна 
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Урбанистичко-планска документација за изградба на потисен цевковод од 

Белимбегово – м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден . 

Единствен ресурс за водоснабдување на општината се подземните води кои поради 

високото ниво и вкупните состојби на територијата на општината изложени се на 

загадување и намалување на квалитетот и употребливоста. Причина за тоа се: 

рамничарската конфигурација на теренот со локални депресии, влијанието од реката 

Вардар, присуството на голем број септички јами кај домаќинствата и индустријата, 

испуштањето отпадни води директно на површината и во каналите за одводнување, 

слевањето на атмосферските води по површината на теренот, користењето на 

хемиски препарати во земјоделството итн.  

Квалитетот на водата за пиење, како од Регионалниот водовод така и од локалниот 

водовод редовно се контролира, двапати месечно. Исто така, испитување и контрола 

се врши и на индивидуалните бунари и пумпи во домаќинствата, барем еднаш 

годишно.  

Предметната локација предвидена за изградба на потисен цевковод од Белимбегово – 

м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден, кој ќе се користи за  ТИРЗ Скопје 1 и Скопје 

2, општина Илинден, се наоѓа во урбано подрачје, и истата е изложена на 

интензитетот на бучава присутна во непосредното опкружување.    

Вообичаено, при Стратешката оцена на животната средина од реализацијата на 

одредени плански или стратешки документи, се разгледува опција „без да се 

спроведе“ („Do nothing option“) планска активност, односно работите да останат онака 

како што се. 

Доколку непостои план за користење на просторот во општина Илинден може да дојде 

до узурпација на просторот со дивоградби, како и други неплански и некомпатибилни 

содржини. Овие појави може да доведат до неадекватно вклопување во 

урбанистичките решенија и негативни влијанија врз санитарно-хигиенските услови, да 

предизвикаат нарушување на амбиенталните вредности, а со тоа да допринесат за 

намалување на стандардот и квалитетот на живеење на населението. 

Со оглед на фактот што планската документација се однесува на поставување 

потисен цевковод, како дел од системот за за  водоснабдување на ТИРЗ Скопје 1 и 

Скопје 2, општина Илинден и опфатот, како и функциите дефинирани во него, битно не 

ги менуваат состојбите во животната средина, сепак во отсуство на плански решенија 

за организација на просторот, ќе продолжи трендот на непланско и неорганизирано 

уредување на просторот што ќе резултира со оптеретување на медиумите од 

животната средина. Ова значи дека ќе продолжи трендот на: нарушена состојба на 

квалитетот на површинските и подземните води издравјето на корисниците, и почвата. 

Имплементацијата на Државната Урбанистичко-планска документација за изградба на 

потисниот цевовод за потребите на ТИРЗ Скопје 1 и ТИРЗ Скопје 2 ќе овозможи 

отпочнување на инвестиции, кои брзо ќе се рефлектираат врз зголемување на 
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економскиот приход, што ќе придонесе за унапредување на локалната и националната 

економија и ќе го стимулираат извозот. 

Во оперативната фаза на потисен цевковод од Белимбегово – м.в Јасика до Бунарџик, 

општина Илинден не се очекуваат значителни влијанија, кои би го нарушиле 

човековото здравје. 

Влијанијата врз квалитетот на воздухот од конструктивната фаза се оценуваат како 

негативни влијанија со ограничен интензитет и времетраење (за време на изградба).  

Врз основа на планираните дејности и активности не се очекуваат влијанија и врз 

климатските промени.  

Интензитетот на бучавата особено ќе биде зголемен во фазата на имплементација на 

планираните активности за инфраструктурно опремање на планските опфати и 

реализацијата на секој поединечен проект (изградба на инфраструктурните објекти – 

резервоар, бунари и потисен цевовод).  

Во оперативната фаза евентуални влијанија се очекуваат доколку дојде до 

нарушување на системот и несакани хаварии. Големата количина на вода која би се 

испуштила во тој момент може да предизвика ерозивни процеси или создавање на 

заезерени површини. 

Значајни влијанија врз почвата од изградбата на потисен цевковод од Белимбегово–

м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден не се очекуваат, бидејќи Планот предлага 

мерки и активности за управување со отпадот, кој ќе се генерира во рамките на оваа 

зона. Генерираниот цврст отпад организирано ќе се прифати, транспортира и 

депонира во најблиската санитарна депонија. 

Можно е во фазата на оформување на трасата да дојде до сечење на попатното 

зеленило (вегетација која се наоѓа на  трасата), заради реализација на изведбените 

работи, кои можат да се надоместат со засадување на автохтони растенија надвор од 

заштитната зона на цевководот. Влијанијата врз биодиверзитетот се оценуваат како 

мали и занемарливи 

Планското подрачје е простор без значајни особености на предел со природни 

карактеристики. Планскиот опфат нема да има никакво влијание врз промена на 

пределските карактеристики, затоа што се работи за подземна инфраструктура и мали 

градежни објекти, кои ќе се вклопат во просторот. 

Влијанијата врз специфичните медиуми од животната средина ќе бидат елеминирани 

или ефективно намалени доколку при изведбата на планираните функции/активности, 

дефинирани во Државната Урбанистичко-планска документација на потисен цевковод 

од Белимбегово–м.в Јасика до Бунарџик за ТИРЗ “Скопје 1“ и “Скопје 2“, општина 

Илинден, се применат мерките, дефинирани во планската документација за изградба 

на потисен цевковод од Белимбегово–м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден, како 

и мерките кои ќе бидат дадени во поединечните студии за оцена на влијанијата врз 

животната средина елаборатите за заштита на животната средина од изградбата 

потисниот цевковод.  
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Планот за мониторинг на животната средина дава можност за систематско 

набљудување, испитување и оценување на загадувањето и состојбата на медиумите и 

областите на животната средина во целина како и идентификација и регистрирање на 

изворите на загадување на одделните медиуми и областите на животната средина. 

Исто така, Планот за мониторинг овозможува воспоставување на интерактивна врска 

помеѓу сите вклучени страни и претставува основа за надлежните институции, да го 

контролираат процесот на спроведување на законската регулатива и да донесуваат 

правилни одлуки. 

Имплементацијата на Државната Урбанистичко-планска документација на потисен 

цевковод од Белимбегово–м.в Јасика до Бунарџик за ТИРЗ “Скопје 1“ и “Скопје 2“, 

општина Илинден е погодна од следните аспекти: 

 не е во конфликт со други планови од повисоко ниво; 

 не е во конфликт со други урбанистички планови, бидејќи се наоѓа вон 

населено место;  

 не се наоѓа во заштитено подрачје; 

 дава широки можности за заживување и иден развој на поширокиот простор на 

локацијата во разни насоки, односно дава можност од неатрактивна локација да 

прерасне во простор, кој ќе даде голем допринос за развојот на локалната и 

националната економија. 

 изградбата и ставањето во функција на предвидените содржини ќе овозможи 

остварување на стопански и друг вид општествени функции со директни или 

индиректни економски ефекти. 

Со цел да се обезбеди целосна заштита на медиумите од животната средина од 

Имплементација на Државната Урбанистичко-планска документација на потисен 

цевковод од Белимбегово – м.в Јасика до Бунарџик за ТИРЗ “Скопје 1“ и “Скопје 2“, 

општина Илинден се препорачува примена на следните мерки: 

 изградба на инсталации, кои влегуваат во категоријата на лесна и 

незагадувачка индустрија, со висина, која ќе се вклопи во оклниот амбиент; 

 правилно ракување со суровини, помошни материјали, и отпад; 

Доколку сите согледувања дадени во Извештајот за стратегиска оцена на животната 

средина бидат земени во предвид и имплементирани во Планот ќе се избегнат сите 

несакани последици, што значи ќе се заштеди време и пари што е само дел од целите 

на стратегиската оцена на животната средина.  
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11. Заклучни согледувања и препораки 

Имплементацијата на Државната Урбанистичко-планска документација на потисен 

цевковод од Белимбегово–м.в Јасика до Бунарџик за ТИРЗ “Скопје 1“ и “Скопје 2“, 

општина Илинден е погодна од следните аспекти: 

 не е во конфликт со други планови од повисоко ниво; 

 не е во конфликт со други урбанистички планови, бидејќи се наоѓа вон 

населено место;  

 не се наоѓа во заштитено подрачје; 

 дава широки можности за заживување и иден развој на поширокиот простор на 

локацијата во разни насоки, односно дава можност од неатрактивна локација да 

прерасне во простор, кој ќе даде голем допринос за развојот на локалната и 

националната економија. 

 изградбата и ставањето во функција на предвидените содржини ќе овозможи 

остварување на стопански и друг вид општествени функции со директни или 

индиректни економски ефекти. 

 Препораки 

Со цел да се обезбеди целосна заштита на медиумите од животната средина од 

Имплементација на Државната Урбанистичко-планска документација на потисен 

цевковод од Белимбегово – м.в Јасика до Бунарџик за ТИРЗ “Скопје 1“ и “Скопје 2“, 

општина Илинден се препорачува примена на следните мерки: 

 изградба на инсталации, кои влегуваат во категоријата на лесна и 

незагадувачка индустрија, со висина, која ќе се вклопи во оклниот амбиент; 

 правилно ракување со суровини, помошни материјали, и отпад. 
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Додаток 1 

 

Мислења од надлежни институции 
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Додаток 2 

 

 

Национална и меѓународна правна рамка од областа на животната 
средина  
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Планови и стратегии 

на локално ниво 

Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите Како целите и барањата на 

плановите/програмитте и стратегиите се 

инкорпорирани во ДУПД или ќе бидат постигнати 

преку негова имплементација 

Локален Еколошки 

Акционен План за 

општина Илинден, 2006 

 Локалниот Еколошки Акционен План претставува основа за изградба на животна и работна 

средина, базирана на принципите на одржлив развој, во која треба да функционира локалната 

демократија, да се гради економија која ќе обезбеди подобар стандард на живеење на граѓаните, со 

рационално искористување на ресурсите и создавање можности за развој и за идните генерации. 

-Рационално користење на просторот; 

-Изградбата на потисен цевковод од Белимбегово – 

м.в Јасика до Бунарџик, општина Илинден  ќе се 

темели на принципите за заштита на животната 

средина; 

-Отварање на нови работни места и вработување на 

локалното население. 

Стратегиски План за 

економски развој на 

општина Илинден, 2006  

Визија-општина Илинден до 2011 година ќе економски развиен, конкурентен и атрактивен 

индустриски, туристички, културно-образовен центар, препознатлив по своите брендови и можности 

за инвестирање.  

-Да се освојат нови пазараи преку организирано, стандардизирано и конкурентно производство на 

индустриски производи; 

-Да се подобри бизнис климата и можностите за инвестирање и заработка преку развојот и 

проширувањето на малите и средни претпријатија и занаетчиството со стимулирање на 

претприеначки дух за зголемување на индустриските капацитети, самовработување и вработување. 

-Отварање на нови фирми и можност и подобрување 

на бизнис климата; 

-Отварање можност за креирање на нови работни 

места со привремено и постојано ангажирање на 

локалното работоспособно население.  
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Национални планови, 

програми и стратегии 

Цели или барања на плановите/програмите и стратегиите на национално ниво Како целите и барањата на 

плановите/програмитте и стратегиите се 

инкорпорирани во ДУПД или ќе бидат 

постигнати преку негова имплементација 

Национална стратегија за 

одржлив развој 

-Фосилните  извори на енергија треба да се менуваат со зголемена употреба на гас и обновливи 

извори на енергија за производство на топлинска и електрична енергија; 

 -Треба да се користи механизмот за чист развој според протоколот од Кјото како дополнителна 

алатка за спроведување на проекти за намалени емисии на стакленички гасови и поттик на 

руралниот развој. 

-не е применливо 

 

Втор Национален План за 

климатски промени 

-Ублажување на климатските промени и процена на потенцијалот на Република Македонија за 

намалување на емисиите на стакленички гасови следејќи ги предвидените развојни патеки на 

националната економија. 

-не е применливо 

 

Втор  Национален 

Еколошки Акционен План 

на РМ 

-Продолжување на процесот на приближување кон политиката на ЕУ во областа животната 

средина; 

-Водење интегрирана политика како единствен начин на правилно надминување на предизвиците, 

зацртување  на 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. 

-Воспоставување на одржлив развој; 

-Обезбедување на учество на јавноста во сите 

фази на планирање и одлучување. 

Национална стратегија за 

управување со отпад  

-Воведување на технологии за почисто производство и одржливо управување со природните 

ресурси и со отпадот. 

-Правилно управување со отпадот. 

Национален План за 

управување со отпад 

-Намалување на влијанието врз животната средина преку постапно  воспоставување на мрежата на 

капацитети за управување со отпад; 

-Изградба на рамка за постапно воспоставување на современ и одржлив систем за управување со 

отпад, преку оптимална комбинација на различни законски, економски и комуникациски механизми 

и инструменти, од друга страна. 

-Правилно управување со отпадот. 

Стратегија за демографски 

развој на РМ 

-Подобрување на квалитетот на човечкиот капитал;  

-Намалување на разликите по разни основи и зголемување на социјалната кохезија; 

-Задржување на населението во своето место на раѓање и намалување на миграционите притисоци 

. 

-Отварање на нови работни места; 

-Намалување на миграцијата; 

-Намалување на социјалните разлики; 

-Зголемување на буџетот на локално и државно 

ниво. 
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Стратегија за мониторинг 

на животната средина  

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

и следење на состојбата на засегнатите медиуми. 

Стратегија за подигање на 

јавната свест во животната 

средина 

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

средина 

-Обезбедена е информираност и инволвираност 

на јавноста при донесување на одлуки.  

Стратегија за управување 

со податоци за животната 

средина  

-Да обезбедува структури на податоци во која можат да се сместат податоци од повеќе регулаторни 

програми-сектори, како што е контролата на загадувањето на воздухот, контролата на 

загадувањето на водата, контролата на загадувањето на почвата, контролата на бучавата и 

управувањето со опасен отпад и може да обезбеди интегриран (меѓусекторски) пристап до 

податоци. Стратегијата за податоци за животната средина се осврнува и на човечкиот фактор 

односно на тоа како да се избегнат несогласувања меѓу вклучените страни и да се изгради 

соработка, а во исто време да ги мотивира корисниците на податоците. 

-Ќе се обезбедат податоци од мониторингот на 

животната средина, нивно средување и 

обезбедување достапност за јавноста. 

Стратегија и акционен план 

за имплементација на 

Архуската конвенција (2005) 

-Владината политика за оваа стратегија е да спроведе детална анализа на статусот на 

имплементација на оваа Конвенција,  да даде насоки и препораки за надминување на проблемите 

што се јавуваат во имплементацијата на Конвенцијата и да препорача акционен план за 

спроведување на предложените мерки и за следење на дадените насоки. 

-Учество на јавноста во процесот на одлучување и 

донесување на одлуки. 

Националeн здравствено-

еколошки акционен план 

(НЗЕАП, 1999) 

-Ефикасна превенција и контрола на здравјето и стабилен развој на животната средина. -Подобрување на квалитетот на живот и 

зачувување на животната средина. 
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Меѓународна политика Цели или барања Како целите и барањата на 
плановите/програмитте и стратегиите се 

инкорпорирани во ДУПД или ќе бидат 
постигнати преку негова имплементација 

 
  

 
  

Рамковна Директива за 
вода (2000/60 /EC) 
 

-Подобрување на квалитетот на домашните површински води, транзиторните, крајбрежните и 

подземните води.   

 

-Зачувување на еколошките карактерстики на 

водите; 

-Намалување на полутанти во подземните води и 

заштита од идни загадувања; 

-Третман на отпад; 

-Одржлива употреба на водата базирана на 

долгогодишна заштита за достапните водни 

ресурси. 

 
  

Рамковна директива за 
отпад (2006/12/EC) 
 

-Да постави интегрирана и адекватна мрежа за постројки за отпад преку подготовка на планови за 

управување со отпад, поставувајќи ги можностите и капацитетите за управување со нив притоа 

користејќи ги овие постројки. Најдобар начин  за одложување или третман е најблиската локација до 

местото каде се генерира отпад. 

-финално одложување на депонија. 

Рамкова директива за 
бучава (2002/49/ЕС) Да обезбеди основа за подготвување и за спроведување на постечката група на мерки кои се 

однесуваат на бучавата што се емитува од поголемите извори, особено патните и железничките 

превозни средства и инфраструктура, авионите, опрема која се користи на отворен простор и во 

индустријата, мобилна машинерија и за подготвување на дополнителни мерки за краткорочен 

среднорочен и долгорочен период. 

-Примена на мерки за редуцирање на бучавата.  

Директива за оценка на 
влијанието врз 
животната средина 
(85/337/EEC) 

-Собирање, проценка и земање во предвид информации за влијанијата врз животната средина при 

донесување одлука дали проектот  треба да се  спроведе или не.  

-Изработка на ОВЖС при изградба на 

поединечните инфраструктурни објекти. 

Директива за 
стратегиска оценка на -Систематски процес во кој се земаат во предвид одредени превентивни мерки кои овозможуваат -Спроведување на процедура за стратегиска оцена 
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Ратификувани конвенции 

Ратификувани Конвенции  во РМ 

 

Цели на конвенцијата Како целите и барањата се 

инкорпорирани во планскиот 

документ или ќе бидат постигнати 

преку негова  имплементација 

Конвенција за оценка на прекуграничните 

влијанија врз животната средина (Еспо), 

февруари 1991 

 

Конвенцијата ги определува ефективните законски, административни и други мерки кои 

страните треба да ги превземат за да се обезбеди постапка за оценка на влијанието врз 

животната средина од дефинирани активности дадени во Прилог 1 на Конвенцијата и кои 

можат да предизвикаат значително негативно влијание. 

Истата ќе биде земена во предвид 

преку ОВЖС процедурата. 

Конвенција за пристап до информации, 

учество на јавноста во одлучувањето и 

пристап до правдата за прашањата 

поврзани со животната средина (Архус) 

40/99  

За да се придонесе кон заштитата на правото на секој поединец од сегашните и идните 

генерации, да живее во животна средина што е соодветна за неговото здравје и 

добросостојба - секоја страна ќе ги гарантира правата на пристап до информациите, 

учеството на јавноста во одлучувањето, и на пристап до правда кај прашањата сврзани со 

заштитата на животната средина, а согласно со одредбите од оваа Конвенција. 

Применета 

Рамковна  Конвенција на Обединетите 

Нации за климатски промени (Њујорк, мај, 

1992), 1998  

 

Целта на Конвенцијата е стабилизирање на гасовите кои го предизвикуваат ефектот на 

стаклената градина (CO2, CH4 и Н2О во атмосферата на ниво кое ќе ги спречи антропогените 

влијанија врз климата).  

Не е применлива 

животна средина 
(2001/42/EC) 
 

заштита на животната средина од сите можни аспекти, во процесот на планирање или донесување 

на одлуки на ниво на ''стратегиски акции'' или политики, планови и програми.  

на животната средина.  

Директива за енергетски 
перформанси во 
градењето, Јануари 2003 

-Подобрување на енергетската ефикасност и перформансите во градењето при што ќе има помали 

енергетски загуби. 

-Ќе се применат мерки за енергетска ефикасност. 

ЕУ Шестиот Акционен 
План за животна 
средина  

-Подобрување на условите кои се однесуваат на: 

- климатски промени; 

- природа и биодиверзитет; 

- животна средина, здравје и квалитет на живот; 

- природни богатства и отпад. 

-Примена на мерките за заштита на медиумите од 

животната средина од имплементација на планот. 
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Додаток 3 

 

Евалуација на влијанијата од имплементација на планскиот 
документ 
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Позитивни влијанија со 
голем интензитет и 
времетраење 

 

Позитивни влијанија со 
ограничен интензитет и 
времетраење 

 

Можни позитивни 
влијанија-со неодредено 
значење 

 

Неутрални или нема 
влијанија                                      = 

Можни негативни 
влијанија со неодредено 
значење 

 

Негативни влијанија со 
ограничен интензитет и 
времетраење 

 

Негативни влијанија со 
голем интензитет и 
времетраење 

 

Неодредени и 
непредвидливи влијанија  

      ? 

Не е применливо        N/A 
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Предмет 

 

Влијанија Интензитет на 

влијанијата  

Секундарни/индиндиректни 

влијанија
2
  

Кумулативни 

влијанија
3
 

Синергистички 

влијанија
4
  

Мерки за намалување или 

избегнување на влијанијата  

Население  -Отварање на нови работни места, 

ангажирање на локалното население 

и можност за зголемена 

заработувачка; 

-Зголемување на животниот 

стандард; 

-Намалување на сиромаштијата; 

-Подобра социо-економска клима.  

 

 

 

Позитивни 

влијанија со голем 

интензитет и 

времетраење 

/ / / -Имплементација на предвидените 

плански активности. 

Здравје на 

населението  

-фазата на градежно комплетирање 

на инфраструктурните мрежи и би 

генерирала влијанија од зголемена 

бучава, издувни гасови од возилата, 

прашина, вибрации, отпадни води, 

отпад, исклучиво во простори каде 

градежните активностѕи ќе се 

изведуваат блиску до населени 

места. 

 

Оперативна фаза 

 

= 
Неутрални или 

нема влијанија 

 

 

 

 

 

Позитивни 

влијанија 

/ / / -Имплементација на предвидените 

плански содржини; 

-Примена на  мерките, дефинирани  

во планската документација за 

изградба на потисен цевковод од 

Белимбегово – м.в Јасика до 

Бунарџик, општина Илинден, 

мерките предложени во Извештајот 

за Стратегиска оцена на животната 

средина, како и мерките кои ќе 

бидат дадени во поединечните 

студии/ елаборати за заштита на 

животната средина.  

Воздух и 

климатски 

промени 

-Промени во квалитетот на воздухот 

и климатските промени од аспект на 

суспендирани честички може да 

 

 

 

/ / / -Примена на незагадувачки 

дејности; 

-Примена на современи технички 

                                                 
2 Секундарни или индеректни влијанија се оние,  кои не се директен резултат од Планот или Програмата и се разликуваат од директните влијанија. Примери за вакви влијанија можат да 
бидат: можните влијанија од Планот би ги нарушиле идните планови за развој или заштита на одредено подрачје, кое е блиску до подрачјето од интерес на Планот или Програмата. 
 
3
 Кумулативни се оние влијанија, кои произлегуваат онаму каде одредени поединечни развојни активности немаат значајни влијанија, но заедно би имале значајни влијанија или онаму 

каде неколку индивидуални влијанија од Планот (на пр. бучава, прашина или визуелен ефект) имаат комбиниран ефект. 
 
4
 Синергистички влијанија се оние каде интеракцијата од поедините активности, продуцираат поголем ефект отколку збирот на поединечните влијанија. Синергичните ефекти обично се 

случуваат кога природните живеалишта, ресурсите или човековите населби се во близина на планираните активности. 
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Предмет 

 

Влијанија Интензитет на 

влијанијата  

Секундарни/индиндиректни 

влијанија
2
  

Кумулативни 

влијанија
3
 

Синергистички 

влијанија
4
  

Мерки за намалување или 

избегнување на влијанијата  

 настанат како резултат на фугитивни 

емисии на прашина, зголемена 

фрекфенција на возила за дотур на 

градежњн материјал и транспорт и 

др. За време на конструктивната 

фаза 

 

Можни негативни 

влијанија со 

неодредено 

значење 

До 

= 
Неутрални или 

нема влијанија 

решенија; 

-Примена на најдобри достапни 

техники при планирање и изградба 

на планираните капацитети;  

-Употреба на еколошки горива за 

превозните средства; 

 

 

Бучава -Работните активности при 

изградбата на овој план и 

зголемената фрекфенција на 

транспортните средства ќе 

претставуваат извори на бучава.  

 

 
 

 

Можни негативни 

влијанија со 

неодредено 

значење 

До 

= 
Неутрални или 

нема влијанија 

/ / / -Поставување на машини и опрема 

кои не генерираат бучава со силен 

интензитет; 

- 

- 

Вибрации -Не се предвидени дејности, кои ќе 

претставуваат постојани извори на 

вибрации. 

- 

= 
Неутрални или 

нема влијанија 

  

/ / / -Не се препорачуваат мерки. 
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Предмет 

 

Влијанија Интензитет на 

влијанијата  

Секундарни/индиндиректни 

влијанија
2
  

Кумулативни 

влијанија
3
 

Синергистички 

влијанија
4
  

Мерки за намалување или 

избегнување на влијанијата  

Вода  
- Во конструктивната фаза може да 

се појават отпадни води од 

комунален карактер. Доколку 

неправилно се управува со 

отпадните води, истите може да 

имаат влијание врз квалитативните и 

квантитативните карактеристики на 

површинските и подземните води, а 

исто така да го загрозат квалитетот 

на околното земјоделско земјиште. 

 

 

 

 

Можни негативни 

влијанија со 

неодредено 

значење 

 

/ / / -Правилно ракување со суровини, 

помошни материјали, масла, масти, 

горива; 

-Соодветно управување со 

отпадот, особено со опасниот 

отпад. 

Предел 

 

-Планското подрачје не претставува 

предел со особени природни и 

пејсажни карактеристики.  

 

= 
Неутрални или 

нема влијанија                                  

/ / / -Имплементација на предвидените 

плански активности ќе влијае 

позитивно и ќе го надополнува 

пејзажот. 

Материјални 

добра 

-Локацијата, која е предложена за 

изградба на потисен цевковод 

преставува место на кое досега не се 

регистрирани позначајни 

материјални добра. 

= 
Неутрални или 

нема влијанија                                   

/ / / -Не препорачуваат мерки за 

намалување на влијанијата. 

Културно 

наследство 

-На просторот за планскиот опфат не 

е евидентирано културно 

наследство.  

 

N/A 

Не е применливо 

/ / / -Доколку  се открие  културно 

наследство да се применат сите 

плански мерки за заштита на 

недвижно културно наследство. 

Несреќи и 

хаварии 

-Евентуалната појава на несреќи и 

хаварии може да предизвика 

сериозни нарушувања на медиумите 

од животната средина. 

? 
Неодредени и 

непредвидливи 

/ / / -Примена на мерките дефинирани 

во нормативно-правната 

регулатива за заштита од 

земјотреси, поплави воени 
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Предмет 

 

Влијанија Интензитет на 

влијанијата  

Секундарни/индиндиректни 

влијанија
2
  

Кумулативни 

влијанија
3
 

Синергистички 

влијанија
4
  

Мерки за намалување или 

избегнување на влијанијата  

влијанија разурнувања, заштита од пожар и 

др. во фазата на изградба на 

потисен цевковод од Белимбегово 

– м.в Јасика до Бунарџик, општина 

Илинден. 
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12. Користена литература 

 Просторен План на РМ, 2004; 

 Локален Еколошки Акционен План за општина Илинден, 2006; 

 Стратешки План за економски развој на општина Илинден, 2006; 

 Програма за развој на Скопскиот плански регион; 

 Државна Урбанистичко-планска Документација за изградба на потисен 

цевковод на потегот Белимбегово – Бунарџик, Оптина Илинден, јуни 2010; 

 Директива за стратегиска оцена на животната средина (2001/42/EC); 

 Практичен водич кон Директивата за стратегиска оцена на животната средина, 

Септември 2005, издаден од Владата на Шкотска; 

 Насоки за подготовка на стратегиска оцена на животната средина-"Развој на 

стратегиска оцена на животната средина, Методологија за Планови и Програми 

во Ирска"; 

 Преглед на заштитни подрачја во РМ (2008) и Извештај на меѓународен 

консултант за заштитени подрачја во рамки на УНДП/ГЕФ/МЖСПП проектот: 

Зајакнување на еколошката, институционалната и финансиската одржливост на 

системот на заштитени подрачја во Македонија; 

 Националната стратегија за одржлив развој, 2009; 

 Втор Национален извештај за климатски промени, 2008; 

 Националната стратегија за механизмот за чист развој за првиот период на 

обврски според Протоколот од Кјото 2008-2012, 2007; 

 Втор  Национален Еколошки Акционен План на РМ, 2006; 

 Националната стратегија за биолошка разновидност, 2004; 

 Стратегија за управување со отпад во Република Македонија 2008-2020; 

 Националниот План за управување со отпад, 2009-2015, 2008; 

 Стратегија за демографски развој на РМ 2008-2015;  

 Национална програма за усвојување на правото на ЕУ (НППА II, 2007); 

 Национална стратегија за апроксимација на животната средина, 2007; 

 Стратегија за мониторинг на животната средина (2004); 

 Стратегија за управување со податоци за животната средина (2005); 

 Стратегија за подигање на јавната свест во животната средина, 2003;  

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

 Националeн здравствено-еколошки акционен план (НЗЕАП, 1999); 
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 Директива за станишта (92/43/EEC); 

 Директива за диви птици (79/409/EEC); 

 Рамковна Директива за вода (2000/60 /EC); 

 Рамковна директива за квалитет на амбиентен воздух (96/62/EC); 

 Рамковна директива за отпад (2006/12/EC); 

 Рамковна директива за бучава (2002/49/EC); 

 Директива за оценка на влијанието врз животната средина (85/337/EEC); 

 Директива за стратегиска оценка на животна средина (2001/42/EC); 

 ЕУ Шестиот Акционен План за животна средина; 

 Меѓународни договори излистани во Додаток 2; 

 Достапни искуства и практики.    

 

ЛИСТА НА АКРОНИМИ 

ДУПД-Државна Урбанистичко-планска Документација 

ТИРЗ-Технолошки Индустриски Развојни Зони 

НЕАП-Национален Еколошки Акционен План  

НЗЕАП-Национален Здравствен и Еколошки Акционен План 

ОВЖС-Оцена на влијанијата врз животната средина 

СОЖС-Стратегиска оцена на влијанијата врз животната средина 

НДТ/BAT-најдобри достапни техники (Best available technics) 

 

 


