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ВОВЕД 
 
Локалната урбанистичка планска документација за стовариште – Г4 за КП 
бр.790, КО. Групчин, м.в. Равша, Општина Желино претставува плански 
документ за кој е потребно да се спроведе постапка за Стратегиска оцена на 
животната средина (СОЖС) и да се изготви соодветен Извештај (согласно 
Законот за животна средина – Сл. весник на РМ бр.53/2005, 81/2005, 24/2007, 
159/2008, 83/2009, 48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013, 
44/2015, 39/2016, 99/2018). 
 
Изработката на Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина, е 
доверено на Друштвото за инженерски консалтинг „СТИМИ КОНСАЛТИНГ“ 
ДООЕЛ Скопје. Одговорен експерт за Извештајот за Стратегиската оцена на 
животната  средина е Љубомир Ивановски, дипл. ел. инж. - Експерт за 
стратегиска оцена на животната средина. 
 
Изработката на овој Извештај е во согласност со Уредбата за содржината на 
извештајот за стратегиска оцена на животната средина (Сл.весник на РМ 
бр.153/07). 
 
Изработката на Локалната урбанистичка планска документација за стовариште – 
Г4 за КП бр.790, КО. Групчин, м.в. Равша, Општина Желино, се прави врз основа 
на Планска програма со Технички број ИА-04/2019 од Јуни 2019 год., со цел 
предвидување на нова површина за градба, на која ќе се реализира намената Г4 
од страна на сопственикот на земјиштето, согласно важечката законска 
регулатива. 
 
Нарачател на оваа Локална урбанистичка планска документација со Технички 
број И-007/19 е Измет Алими од с.Чифлик, Тетово. Изработувач на Планот е 
Друштвото за урбанистички планови, инженеринг и др. „ТЕПЛАН“ ДОО Тетово, а 
истиот го донесува Советот на Општина Желино. 
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1.0. ПОСТАПКА ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (СОЖС) 
 
Стратегиската оценка на животната средина (СОЖС) претставува процес со кој 
се врши оценување на влијанието на одреден плански документ (стратегии, 
планови или програми) врз животната средина.  
 
Стратегиската оцена на влијанието на планските документи врз животната 
средина претставува инструмент за заштита, уште во почетните фази на носење 
одлуки за идниот развој, при што се вклучуваат прашањата за заштита на 
животнат средина. Тоа резултира со претходно усогласување на интересите за 
заштита и развој. Со стратешката оцена се обезбедува повисоко ниво на 
заштита на животната средина претку реализација на барањата за 
постигнување на таа заштита наведени во соодветен извештај за стратегиска 
оцена за разгледуваниот плански документ. 
 
Со стратегиската оцена на животната средина се земаат предвид одредени 
превентивни мерки, што 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. 
 
Постапката за СОЖС е на хиерархирско највисоко ниво бидејќи уште во фазата 
на планирање ги предвидува влијанијата од спроведувањето на тие документи и 
дава насоки за нивно навремено минимизирање или елиминирање. Постапката 
ги зема во предвид целите на заштита на животната средина, анализирајќи ги во 
однос на целите на планскиот/стратешки документ. 
 
СОЖС треба да обезбеди високо ниво на заштита на животната средина, 
спроведување на насоките од релевантни стратешки и плански документи и 
интегрирање на целите на животната средина во подготовката и усвојувањето 
на стратегии, планови и програми (плански документи), а во насока на 
промовирање на одржливиот развој.  
 
 
Стратегиската оцена на животната средина претставува процес со кој се 
интегрираат целите и принципите на одрживиот развој на просторните планови, 
со цел да спречување или доколку тоа не е можно, намалување на негативните 
влијанија врз животната средина, здравјето и квалитетот на животот на луѓето, 
биодиверзитетот, природните, културните и материјалните добра.  
 
1.1. Цели на стратегиска оцена на животна средина 
 
Целта на постапката за стратегиска оцена на животната средина е да обезбеди 
дека на донесувачите на одлуките, во текот на подготовката на планскиот 
документ и пред неговото донесување, им се достапни информациите за 
значајните влијанија врз животната средина од планскиот документ. 
 
Постапката се спроведува уште во фазата на планирање со цел сите 
идентификувани влијанија, односно соодветните мерки за елиминирање или 
контрола на влијанијата да се предвидат во најраната фаза на подготовката на 
документот.  
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Главни цели на СОЖС се:  
 

• Идентификација, опис и процена на влијанијата на планскиот документ 
врз животната средина;  

 
• Спречување, намалување и неутрализирање на негативните влијанија врз 

животната средина; 
 

• Вклучување на заинтересираните страни и јавноста уште во раната фаза 
на подготовка на планскиот документ;  

 
• Обезбедување на мислење од јавноста и земање во предвид на тие 

мислења во конечната верзија на планскиот документ;   
 

• Следење на значајните влијанија врз животната средина од 
имплементацијата на планскиот документ од страна на надлежните 
органи, со што ќе се овозможи идентификација на непредвидените 
негативни влијанија во раната фаза на имплементација на планскиот 
документ и преземање мерки за подобрување на состојбата, кога тоа е 
потребно. 

 
1.2. Придобивки од имплементација на стратегиска оцена на животна 
средина 
 
Придобивките од спроведувањето на стратегиската оценка за животна средина 
се: 

− Остварување на подобар, поприфатлив сооднос меѓу просторно-
еколошките, социо-економските и политичките фактори; 

 
− Разгледување на значајните влијанија на планските решенија врз 

животната средина и оцена на планските решенија во однос на целите за 
заштита; 

 
− Дефинирање на посебни мерки за заштита на животната средина, како и 

следење на остварувањето на овие мерки; 
 

− Активно вклучување на заинтересираните страни во прецесот на 
донесување одлуки за идниот развој, од аспект на заштита на животната 
средина; 

 
− Понатамошна разработка на инструментите за заштита на животната 

средина, дефинирајки ги смерниците т.е. активностите кои треба да се 
преземат во пониските хиерархиски нивоа; 

 
− Подигнување на јавната свест за влијанијата врз животната средина од 

планските документи, имајќи во предвид дека секогаш не е возможно да 
се елиминираат негативните влијанија од одреден проект, такашто оваа 
постапка помага во обезбедување на мерки за намалување на 
негативните влијанија што не може да се елиминираат; 
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− Ефективен мониторинг на имплементацијата на планскиот документ. 
 
1.3. Правна рамка на постапката за СОЖС 
 
Процедурата за спроведување стратегиска оцена на животната средина е 
дадена во поглавје X од Законот за животната средина („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 
51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 39/16, 99/18).  
Во овој закон се наведува дека СОЖС постапката се спроведува на плански 
документи што 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.  
 
Следните подзаконски акти подетално е уредена постапката на СОЖС: 

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

 
− Уредба за содржината на извештајот за стратегиската оцена на 

животната средина (во натамошниот текст: Уредба за извештајот на 
СОВЖС) („Службен весник на РМ“ 153/07);  

 
− Правилник за составот на комисијата и начинот на нејзината работа, 

програмата и начинот на полагање на стручниот испит, висината на 
надоместокот за полагање на стручниот испит и на надоместокот за 
воспоставување и одржување на листата на експерти за стратегиска 
оцена на животната средина и начинот на стекнување и губење на 
статусот на експерт за стратегиска оцена на животната средина, као и 
начинот и постапката за вклучување и исклучување од листата на 
експерти („Службен весник на РМ“ 129/07);  

 
− Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали 

определени плански документи би можеле да имаат значително влијание 
врз животната средина и здравјето на луѓето (во натамошниот текст: 
Уредба за критериумите на СОВЖС) („Службен весник на РМ“ 144/07);   

 
− Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и 

други акти, како и планови и програми од областа на животната средина 
(во натамошниот текст: Уредба за учество на јавноста) („Службен весник 
на РМ“ 147/07 и 45/11);  
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− Правилник за начинот на спроведување на прекугранична консултации 
(„Службен весник на РМ“ бр. 110/2010) и  

 
− Правилник за формата, содржината и образецот на одлуката за 

спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена и на 
формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување 
на стратегиска оцена. („Службен весник на РМ“ бр. 122/11). 

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

− Утврдување на потреба од спроведување на СОВЖС и донесување на 
Одлука за спроведување, односно неспроведување на СОВЖС; 

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

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

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

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

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

 
1.5. Одредување на потребата и обемот на СОЖС и учество на јавноста 
 
Спроведувањето на постапката следува по утврдување на потребата за 
спроведување СОЖС по пат на скрининг процедура каде врз основа на 
пропишани критериуми и документи се определува дали планскиот документ би 
можел да има значително влијание врз животната средина и врз здравјето на 
луѓето. Врз основа на тоа, органот што го подготвува планскиот документ е 
должен да донесе одлука за спроведување или неспроведување на стратегиска 
оцена во која се образложени причините за спроведувањето, односно не 
спроведувањето согласно со критериумите утврдени во прописот. 
 
За овој плански документ, доносителот Општина Желино има донесено Одлука 
за спроведување стратегиска оцена (Арх.бр 11-845 од 30.07.2019 год.) и истата 
ја има поднесено до надлежниот орган (МЖСПП) и објавено на својата интернет 
страна. 
 
Одлуката за спроведување стратегиска оцена и одговорот од МЖСПП за 
прифаќање на таа одлука, се дадени во ПРИЛОГ 1 
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1.6. Учество на јавноста 
 
Вклучувањето на јавноста во постапката за стратегиска оцена на животна 
средина е задолжителна, а начинот на нејзиното учество е пропишан со член 65 
од Законот за животна средина и Уредбата за учество на јавноста во текот на 
изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на 
животната средина (Сл.весник на РМ бр.147/08).  
 
Јавноста се вклучува во постапката на следниот начин:  
 
a) пристап до информации поврзани со постапката, објавени во јавноста;  
 
б) учество на јавна расправа, вклучување во јавни дискусии и можност писмено 
да поднесува своите мислења;  
 
в) преку механизмот за пристап до правдата, кога јавноста може да влијае врз 
донесувањето одлуки преку поднесување жалби. 
 
Главните цели на учеството на јавноста се: 
 

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

 
− Да помогне во размислувањата за алтернативите и мерките за 

ублажување; 
 

− Да осигурa дека главните влијанија не се занемарени, а придобивките се 
максимални; 

 
− Да го намали конфликтот преку рано идентификување на 

„проблематичните“ прашања; 
 

− Да ја подобри транспарентноста на целокупниот процес за СОВЖС и да ја 
зголеми довербата на јавноста во целокупниот процес. 

 
Јавноста може да учествува во СОЖС преку основни консултации - 
обезбедување на основни информации и можности за коментирање, па се до 
поголеми ангажмани, како што е член на тимот за подготовка на СОЖС и 
процесот на планирање, во зависност од големината и обемот на планскиот 
документ. 
 
Методите за вклучување на јавноста што имаат поголема веројатност за добри 
резултати се оние кои што се насочени во вистинскиот правец и интензивни, кои 
по потреба вклучуваат организирање на работни групи и консултации помеѓу 
членовите на групите. 
 
Пред започнувањето на постапката за донесување на планскиот документ, 
доносителот е должен да ја информира јавноста за изработката на планскиот 
документ, со цел да овозможи учество во неговата изработка.  
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Согласно одредбите, доносителот на планскиот документ е должен да 
организира најмалку една јавна расправа, која се одржува најмалку 15 дена од 
денот на обезбедување на јавна достапност на предлог планскиот документ и на 
извештајот за животна средина, а најдоцна пет дена од денот на истекот на 
рокот за јавниот увид. 
 
МЖСПП, органите на централната и локалната власт, јавноста и други правни и 
физички лица имаат право да достават свое мислење до субјектот во рок од 30 
дена од денот на објавување на нацрт/предлог плански документ и извештајот 
за стратегиска оцена. 
 
1.7. Содржина на Извештајот за СОЖС 
 
Содржината на Извештајот за СОЖС е дефинирана во Уредбата за содржината 
на извештајот за СОЖС (Сл.весник на РМ 153/07). Извештајот содржи:  

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

  
• Информации за моменталната состојба на животната средина и што 

најверојатно би се случило без имплементација на планскиот документ;  
 

• Веројатни значајни влијанија врз животната средина, вклучувајќи и 
прашања, како што се биолошка разновидност, население, човеково 
здравје, фауна, флора, климатски фактори, материјални добра, културно 
наследство, вклучувајќи архитектонско и археолошко наследство, предел, 
како и меѓузависност на овие фактори;  

 
• Мерки за заштита, намалување и колку што е можно повеќе, 

неутрализирање на значајните негативни влијанија врз животната 
средина од имплементацијата на планскиот документ;  

 
• Опис на предвидените мерки во врска со мониторингот, а во согласност со 

законските обврски; 
 

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

 
• План за мониторинг на животната средина, чија главна цел е следење на 

резултатите од применетите мерки за ублажување во текот на 
спроведувањето на планскиот документ и дали во текот на 
имплементацијата на планските цели, се имплементирани и целите за 
заштита на животната средина и соодветното делегирање на 
надлежностите. 

 
• Извештајот за стратегиска оцена ги содржи заклучоците од оцената на 

можните значителни влијанија врз животната средина од предложениот 
плански документ.  
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2.0.  ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА, ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
И ВРСКА СО ДРУГИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ 
 
2.1.  Краток преглед на содржината на планскиот документ 
 
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Локалната 
урбанистичка планска документација за стовариште – Г4 за КП бр.790, КО. 
Групчин, м.в. Равша, Општина Желино, се донесува по потреба за плански 
опфат, за подрачја на општините кои не се опфатени со генералните 
урбанистички планови и со урбанистичките планови за село. Со овој план се 
уредува намената и начинот на користење на просторот, како и условите за 
градење на градби вон градовите и другите населени места. Оваа ЛУПД 
согласно Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка 
обработка на урбанистичките планови, се состои од: Документациона Основа и 
Планска Документација. 
 
Документационата  основа се состои од текстуален и графички дел. Во неа е 
даден краток историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на 
планскиот опфат и опис на неговите граници, инвентаризација и снимање на 
изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура, 
инвентаризација на постојни споменични целини, инвентаризација на изградена 
комунална инфраструктура, анализа на степенот на реализација на важечкиот 
урабанистички план и анализа на можностите за просторен развој, извод од 
планот од повисоко ниво што се однесува на планскиот опфат и други прилози 
кои презентираат податоци релевантни за постојната состојба на подрачјето во 
планскиот опфат. 
 
Планската документација, која исто така е презентирана во текстуален и 
графички дел, се состои од: 
 

− Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период, 
 

− Планска програма, 
 

− Опис и образложение на планскиот концепт на просторниот развој, 
 

− Опис и образложение на планските решенија за изградба на наменската 
употреба на градежното земјиште парцелизирано за изградба, на 
градежно  земјиште за општа употреба, сообраќајната и комуналната 
инфраструктура, 

 
− Нумерички показатели, 

 
− Услови за изградба (општи и посебни), 

 
− Мерки за заштита, 

 
− План на намена на земјиштето и градбите, 
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− План на површини за градење (1:1000), 
 

− Регулационен план (1: 1000), 
 

− Сообраќаен и нивелациски план (1: 1000), 
 

− Инфраструктурен план (1: 1000), 
 

− Синтезен план (1: 1000). 
 
Оваа Локална урбанистичка планска документација е изготвена врз основа на 
издадени Услови за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторен 
план на Р.Македонија и истите преставуваат влезни параметри и смерници при 
планирање на просторот.  
 
Планскиот опфат е со површина од 3553 m2. Намената на просторот е Г4-
стовариште. Во рамките на планскиот опфат, предвидена е една градежна 
парцела во која планираните градби ќе се уредуваат со Архитектонско 
урбанистички проекти. 
 
2.2. Главни цели на планскиот документ 
 
Главни цели на планскиот документ претставуваат: 
 

− Создавање на планска основа за организирана изградба на стовариште, 
придружено со неопходни сообраќајни површини и соодветни 
инфраструктурни мрежи и објекти, 

 
− Обезбедување на потребни одредби при издавање локациски услови за 

градежната парцела при изработка на урбанистички проекти за наменска 
употреба на земјиштето, идејни и главни проекти на поединечните градби 
и инфраструктурните објекти, предвидени со оваа планска документација. 
 

− Спречување/намалување на појава на дивоградби, 
 

− Поволни услови за работа, односно подобрување на бизнис климата, а 
истовремено обезбедување на услови за заштита на животната средина. 

 
Со реализација на овој плански документ, ќе се задоволат потребите за 
инвестирање и заживување на просторот.  
 
2.3. Врска со други релевантни планови и програми/плански документи 
 
За просторот во рамките на дефинираниот плански опфат кој е предмет на 
Локалната урбанистичка планска документација за стовариште – Г4 за КП 
бр.790, КО. Групчин, м.в. Равша, Општина Желино, до сега нема изготвено 
планска документација. Единствен постоен плански документ е планот од 
највисок ранг - Просторен план на Р.Македонија 2002-2020 година (преку 
Условите за планирање). 
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3.0. ОПИС НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
 
Локацијата на просторот опфатен со Локалната урбанистичка планска 
документација се наоѓа во непосредна близина на автопатот Скопје-Тетово 
близу до селата Групчин, Добарце и Чифлик (Слика бр.1). Надморската висина е 
од 520 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Границата на планскиот опфат е затворена полигонална линија која ги зафаќа 
КП бр.790 на К.О.Групчин, општина Желино, како што може да се види на Слика 
бр.2. Големината на планскиот опфат изнесува 3553 m2. 
 
 
 
  

Слика бр.1: Макролокација на Планскиот опфат 
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Со цел да се добијат целосни согледување на постојната фактичка состојба на 
предметниот локалитет, од страна на изготвувачот на ЛУПД, извршена е 
инвентаризација на просторот кој е опфатен со планскиот опфат со увид на лице 
место. Притоа, користени се податоците од соодветната Ажурирана геодетска 
подлога изработена од „ГЕО ДЕЗИС“ – Тетово. 
 
Анализирајќи ги добиените податоци од извршената инвентаризација и 
прегледот на  расположивата документација, констатирано е следното: 
 

− Во границата на планскиот опфат, нема изградени објекти, 
 

− Речиси целиот плански опфат е ослонет на постојниот пат покрај 
автопатот Скопје-Тетово, од каде се обезбедува пристап до парцелите.  

 
− На локалитетот што е предмет на изработка на ЛУПД, нема водоводна 

мрежа, 
 

− Во планскиот опфат нема фекална канализација. 
 

− Инсталација за гасоводна мрежа не постои, 
 
− Не постои мрежа за топловодна инсталација, 

 
− Во рамките на опфатот не се евидентирани постојни бесправни градби, 

 
− На локацијата не се евидентирани споменички целини, ниту заштитно-

конзерваторски основи, 

Слика бр.2: Микролокација на Планскиот опфат 
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− Во рамките на опфатот нема регистрирано ниту евидентирано природно 

наследство. 
 

− Просторот се наоѓа во зона на 8 степени по Меркалиевата скала на 
очекувани земјотреси, 

 
− Просторот се наоѓа во зона на среден степен на загрозеност од воени 

дејства, 
 
Причина за изработка на планот е уредување на парцелите во однос на 
просторот и градбите согласно барањата на сопственикот на истата, како по 
однос на намената, така и по однос на габаритите, а во склад со постојните 
позитивни законски прописи. Со оваа Локална урбанистичка планска 
документација ќе се дојде до порационално искористување и уредување на 
просторот и сообраќајот внатре во планскиот опфат и интерполирање на нови 
содржини кои се компатибилни на основата намена. Плански период за важност 
на Локална урбанистичка планска документација не се предвидува. 
 
Со извршената Анализа на можностите за просторен развој кои ги нуди 
предметната локација, констатирани се поволности кои главно се однесуваат на 
нејзината местоположба во однос на сообраќајната опслуженост, обезбедена од 
мрежата на постојните локални патишта, а непосрено од постојниот локален пат. 
Формата, површината и местоположбата на парцелите нудат и можно 
атрактивно архитектонско решение, како и близината на околните населби како 
извор на потенцијална работна сила. 
 
Со ЛУПД за КП бр.790, КО. Групчин, Општина Желино, во планскиот опфат се 
предвидуваат објекти (Слики бр.3 и бр.4) за Г4-стовариште. 
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Слика бр.3: План на површини за градење 

Слика бр.4: Легенда за Слика бр.3 
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Сообраќај  
Пристапот до парцелите ќе биде преку постојниот локален пат. 
Категоризацијата, радиусите и профилите на улиците се во согласност со 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен 
весник на РМ. бр.142/10). Паркирањето на возилата ќе се одвива во сопствената 
градежна парцела. 
 
Подолжниот пад на улицата е 0.3%, а попречниот пад 2%. 
 
Водоснабдување 
Бидејќи во опфатот нема водоводна мрежа, се предвидува во парцелата да се 
изгради бунар.  
 
Канализација 
Бидејќи во близина на планскиот опфат нема изведено јавна канализација, до 
изградба на истата, се предвидува во парцелата да се изгради септичка јама. 
Атмосферските води се слеваат слободно по површината на теренот, односно 
нема организирано прифаќање и одведување на атмосферските води. 
 
Електроенергетика  
Во планираната состојба се предвидува изградба на објект со намена: 
 

Времено сместување   
постоечки новопроектирани вкупно 

0 1 1 
 
Во рамките на планскиот опфат има планирана електрична мрежа по осовината 
на локалниот пат. Во рамките на планскиот опфат предвидена е 1 столбна 
трафостаница.  
 
Нисконапонското напојување се планира да се изведе со кабли поставени во 
ров во земја, заштитени и обележени, до приклучни ормани кои се поставени на 
фасадата на објектот.  
 
Уличното осветление се изведува со нови канделабри и метални столбови 
повржани со планираната столбната трафостаница со подземен кабел. 
 
Телефонија 
Телефонската мрежа е предвидена да обезбеди телефонски приклучок за секој 
објект и истото треба да го реши Македонски Телеком АД Скопје – подружница 
Тетово.  
 
Сите новоизградени објекти се поврзуваат со поставување линии до постојните 
телефонски шахти на постојната телефонска канализација. До објектот каблите 
се поставени во земја во ров, до приклучни ормари, обележени и заштитени по 
пропис. 
 
Предвидено е да се инсталира довод од соодветен број на парници. 
Воведувањето на оптички кабли во месната телефонска мрежа и соодветните 
оптички системи ќе овозможи воведување на т.н. широкопојасни претплатнички 
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услуги во наредниот период. За опфатот предвидено е да има 1 телефонски 
приклучок.  
 
Локацијата како и целиот овој регион покриени се со сигнал на двете компании 
за мобилна телефонија: Т-МОБИЛЕ и ВИП. 
 
Во ЛУПД со намена Г4 за КП бр.790, КО. Групчин, м.в. Равша, Општина Желино, 
дадени се општите и посебните услови за изградба, со цел поквалитетно нејзино 
реализирање. Тие се однесуваат на една парцела и се дефинирани со: 
 

− Вид на планирана градба: слободностоечка градба, 
 

− Намена: Г4-Стовариште, 
 

− Површина на градежна парцела е 3553,0м2, 
 

− Планирана површина за градење е 1364,0м2, 
 

− Вкупна етажна површина за градење е 2728,0м2, 
 

− Висинска кота на нулта плоча е 522,84м, 
 

− Максимална височина на градбата до венец е 10,50м, 
 

− Максимална височина на кровна конструкција е 4,5 м, 
 

− Катност: П+1к, 
 

− Процентот и коефицентот:    38% ;    К= 1,15, 
 

− Пристап: од изведениот локален пат, 
 

− Паркирањето ќе се одвива во сопствена градежна парцела, 
 

− Компатибилни класи на намена се: Б1,Б2,Б4,Г3,Д2, Д3 и Д4, со 
максимално дозволено вкупно учество од 30% од вкупно изградената 
површина на објектот, 

 
Нумеричките показатели дадени се во Табела 1. 
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Табела бр.1: Нумерички податоци 
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4.0. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
 
Во случај на неспроведување на ЛУПД се очекува подрачјето кое е во рамките 
на планскиот опфат, да стагнира во однос на урбан развој, што ќе имплементира 
негативни ефекти врз општината Желино, во смисла на: 
 

− Стагнација на развојот на индустријата на локално ниво,  
 

− Отсуство на финансиски вложувања што доведува до слаб социо-
економски развој, 

 
− Стагнација на трендот за зголемување на вработеноста, 

 
− Стагнација на нивото на животен стандард на локалното население,  

 
− Зголемување на миграцијата село – град, 

 
− Можност за појава на неконтролирана изградба на стопански објекти и со 

несоодветни дејности, што може да доведе до нарушување на квалитетот 
на медиумите на животната средина и загрозување на човековото 
здравје, 

 
− Отсуство на рационално користење на земјиштето и оформување на 

амбиентни целини, 
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5.0. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО И ОКОЛУ 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

 
5.1. Географска положба 
 
Општина Желино се наога во северозападниот дел на Република Македонија. 
Таа се граничи со шест општини: општина Брвеница, општина Тетово, општина 
Јегуновце, општина Скопје, општина Сопиште и општина М.Брод. (Слика бр.5).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планскиот опфат кој е предмет на ЛУПД се наоѓа во непосредна близина на 
автопатот Скопје-Тетово во близина на селата Групчин, Добарце и Чифлик. 
 
5.2. Рељефни и геолошки карактеристики 
 
Релјефот во Општина Желино во најголем дел е рамничарски. На југоисток на 
Општината е Сува Гора, а северно од неа Планината Жеден. Просечна 
надморска висина на општината е околу 500 m. 
 
Западно – македонската зона. Претежно е изградена од палеозојски 
филитоиден нискометаморфен комплекс каде во долните делови доминираат 
вулканогено седиментни формации, а во горниот дел теригени карбонати. Оваа 
зона завршува со седиментација на епиплатформен, плитководен карбонатен 
тријаски комплекс кој подоцна се карактеризира со континентален развиток. Се 
протега на север од Шарпланинскиот масив по цела територија на Западна 
Македонија, вклучувајќи ги на југ планинските масиви Баба – Пелистер. 
 
Жеден е варовничка планина со карстни површини од 1259 m, целосно 
каменлива и без површински водотеци. Сува Гора е средновисока планина 

 

Слика бр.5: Местоположба на општина Желино 

Стими Консалтинг 18 



 
Извештај за СОЖС на ЛУПД со намена Г4 за КП бр.790, КО. Групчин, м.в. Равша, 
Општина Желино 

составена од стари мермери. Југоисточната страна на Сува Гора претставува 
стрмни и вертикални карпи, кои заедно со Сува Планина образуваат кањон на 
акумулацијата Козјак. 
 
5.3. Хидролошки карактеристики 
 
Локацијата на планскиот опфат се наоѓа во водостопанското подрачје (ВП) 
„Полог" кое го опфака сливот на р. Вардар, од изворишниот дел до водомерниот 
профил „Радуша". На ВП „Полог" припаѓа и сливот на реката Горна Радика со 
притоките зафатени со хидроенергетскиот систем "Маврово". 
 
Расположивите водни количини може да се изразат преку просторната 
дистрибуција на површинското истекување, односно преку специфичното 
истекување l/s/km2, кое за горниот тек на реката Вардар кај водомерниот профил 
Радуша изнесува од 17,4 л/сек/км2. Ова покажува дека горниот дел од сливот на 
Вардар е богат со вода. 
 
Во ПРИЛОГ 2 дадена е хидрогеолошка карта на областа со соодветна легенда. 
 
5.4. Сеизмолошки карактеристики 
 
Истражуваниот терен од сеизмички аспект се вбројува во подрачјата со 
интензитети од 7° и 8° според MCS скалата. Епицентрите на земјотресите во 
оваа подрачје се со длабочина до 10 км. Според стабилноста, ова подрачје се 
вбројува во групата на стабилни терени, изградени од карпи со добри физичко – 
механички карактеристики каде што и покрај делувањето на човечкиот фактор 
не доаѓа до позначително пореметување на стабилноста. 
 
Во ПРИЛОГ 3 прикажани се сеизмичката карта на подрачјето и објасненијата со 
соодветни легенди. 
 
5.5. Климатски карактеристики 
 
Климата во општина Желино е дел од климатските карактеристики на 
Полошката котлина. Подрачјето е под влијание на континентална клима со 
студени зими и топли и дождливи лета. Просечна годишна температура 
изнесува 11°С. Количините на просечни годишни атмосферски врнежи 
достигнуваат до 500 mm/m2, со максимални вредности од ноември до февруари 
и минимални вредности од јули до септември. Магли се јавуваат на крајот од 
есента, а во зимскиот период од февруари до март. Во зимските месеци честа е 
појавата на инверзија на воздушните маси. Просечен мразен период трае 167 
дена, а денови со снег има 43. Просечно годишно паѓаат 724,3 mm врнежи, 87 
ведри денови, 154 облачни денови и 124 тмурни денови. 
 
Најчести ветрови се од северен правец со просечна брзина од 2,1 m/s. 
Локалните ветрови што дуваат од Шар Планина се со послаб интензитет. 
Најветровита е пролетта. 
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5.6. Воздух 
 
На ниво на општина Желино, состојбата со квалитетот на воздухот е  
задоволителна. Во неа не постојат индустриски капацитети од поголеми 
размери кои што во значителен обем би влијаеле на квалитетот на амбиентниот 
воздух.  
 
На територијата на Општината, во рамките на националната мрежа, нема 
поставено мониторинг станица за следење на квалитетот на амбиентниот 
воздухот (имисија). 
 
Загадувањето на воздухот од сообраќајот не претставува сериозен проблем во 
руралните средини, туку тоа произлегува од интензивните движења на возилата 
по регионалните и магистралните патни правци. 
 
Поголема фреквенција на сообраќајот постои на магистралниот пат Скопје - 
Тетово, кој поминува низ Општината. 
 
Најголемото влијание на загадувањето на воздухот во Општината е резултат  на 
начинот на затоплување на домовите на локалното население, при што во 
најголем број случаи се користи огревно дрво или јаглен, при чие согорување се 
ослободуваат загадувачки супстанции во воздухот. 
 
5.7. Управување со отпад 
 
Општина Желино  нема  своја  локална  депонија  ниту  користи регионална 
депонија. Собирањето и депонирањето на сметот го врши фирма-концесионер 
која  има  обврска  за  селектирање  на  отпадот.  Општината  има донесено  
план  за  управување  со  отпадот,  но  нема  изработено студија за влијанието 
на депонијата врз животната средина 
 
Табела бр.2: Покриеност со услуги за отпад 

Општина Вк.урбано 
население 

Вк.опслужено 
урбано 

население 

% на 
опслужено 

урбано 
население 

Вк. 
рурално 

население 

Вк. 
опслужено 

рурално 
населени 

% на 
опслужено 

рурално 
население 

Неопслужено 
население 
како % од 
вкупното 

Желино 0 0 Рурално 24.390 1.400 6 94 
 
 
Табела бр.3: Собран комунален отпад 

Општина Опслужено 
население 

Собирање отпад 
(тони/год) t/жител/год кg/жител/год 

Желино 1.400 300 0,214 0.587 
 
5.8. Флора и фауна 
 
Во пределот кој се наоѓа во рамките на планскиот опфат не се евидентирани 
карактеристични видови од флора и фауна, ендемични и загрозени видови, како 
и карактеристични живеалишта. 
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5.9. Демографски карактеристики 
 
Во Општина Желино живеат 24.390 жители, во 5.226 домаќинства, односно 
5.325 живеалишта со густина на население од 121,32 жители /м2. По број на 
население Општината спаѓа во поголемите општини, во која живее околу 2% од 
вкупното население на Република Македонија. Населението живее во рурални 
населби, дел од нив со планински карактер. Според пол, во Општина Желино 
живеат 12.335 машки и 12.055 женски лица. 
 
Во општина Желино се наоѓаат селата: селата: Горна Лешница, Групчин, 
Добарце, Долна Лешница, Желино, Копачин Дол, Ларце, Луковица, Мерово, 
Ново Село, Озормиште, Палатица, Рогле, Седларево, Стримница, Требош, 
Церово и Чифлик. 
 
Табела бр.4: Население според старосна структура 

Општина Вкупно Старосни класи (години) машка Старосни класи (години) женска 
0-14 15-64 Над 65 0-14 15-64 Над 65 

Желино 24.390 3.975 7.629 731 3.616 7.704 735 
 
 
Табела бр.5: Вкупно население на 5 години и постаро, според старосното и образовно 
остварување 

Општина 

Вкупно 
население 

на 5 
години и 
постаро 

Посетува 
Не 

посетува 
училиште 

Основно 
образование 

Средно 
образование 

Виша 
школа 

Факултет 
академија 

Постдипломски 
студии 

Желино 22.051 4.211 812 43 329 11 16.645 
 
 
Табела бр.6: Вкупно население на возраст од 15 и постаро според школска подготовка 

Општи
на 

Вкупно 
населен

ие 

Во процес 
на 

образова
ние 

Без 
училиш

те 

Некомпле
тно 

основно 
образован

ие 

Основн
о 

училиш
те 

Средно 
училиш

те 

Виш
а 

шко
ла 

Висока 
школа, 
факулт

ет, 
академ

ија 

Магистрат
ура 

Доктор
ат 

Желин
о 16.799 885 2.645 11.827 1.146 106 127 4 - 59 

 
5.10. Културно историско наследство 
 
Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за потребите на 
Просторниот план на Републиката, изготви Експертен елаборат за заштита на 
недвижното културно наследство во кој е даден Инвентар на недвижно културно 
наследство од посебно значење. 
 
Значаен дел од недвижното културно наследство (околу 45%), се наоѓа во 
руралните населби и ридско-планинските подрачја, кои се целосно или делумно 
напуштени, што значително ја усложнува нивната заштита и користење. 
 
На подрачјето кое е предмет на анализа нема регистрирани недвижни 
споменици на културата (Екпертен елаборат) ажурирани 2003 и 2004 год. 

Стими Консалтинг 21 



 
Извештај за СОЖС на ЛУПД со намена Г4 за КП бр.790, КО. Групчин, м.в. Равша, 
Општина Желино 

5.11. Природни вредности и реткости 
 
Може да се констатира дека во близина на просторот за изработка на оваа 
ЛУПД нема евидентирано природно наследство. 
 
5.12. Стопански карактеристики 
 
Табела бр.7: Вкупно население во земјата на возраст од 15 и повеќе години, според активноста  

Општина Вкупно 
Економско активни Економско 

неактивни Економско 
активни се Вработени Невработени 

Желино 15.235 4.452 916 3.536 10.783 
 
На пасишта на Сува Гора има можност за развој на сточарството, а во 
рамнинскиот дел производство на раноградинарски култури. Во Општината 
перспективна е прехрамбената индустрија, производство на млечни производи, 
туризам и лесна незагадувачка индустрија.  
Општина Желино гравитира кон Северната оска на развој што ги поврзува 
градовите Струга – Охрид – Кичево – Гостивар – Тетово – Скопје – Куманово – 
Крива Паланка. Оваа оска има значајна улога во просторната организација и 
создавање на предуслови за поттикнување на развојот на вкупната економија во 
Регионот. 
 
Табела бр.8: Вкупно население во земјата на возраст од 15 и повеќе години, лица кои вршат 
занимање, според дејноста во која го вршат занимањето 

Општина, дејност Вкупно 
Желино 916 
Земјоделство, лов и шумарство 143 
Риболов - 
Вадење на руда и камен 7 
Преработувачка индустрија 39 
Снабдување со електрична енергија, гас и вода 6 
Градежништво 47 
Трговија на големо и мало, поправка на моторни возила, 
мотоцикли и предмети за лична употреба и за 
домаќинствата 

98 

Хотели и ресторани 29 
Сообраќај, складирање и врски 72 
Финансиско посредување 3 
Активности во врска со недвижен имот, изнајмување и 
деловни активности 

2 

Јавна управа и одбрана, задолжителна социјална 
заштита 

61 

Образование 139 
Здравство и социјална работа 18 
Други комунални, културни, општи и лични услужни 
активности 

18 

Приватни домаќинства со вработени лица - 
Екстериторијални организации и тела 2 
Некласифицирани по дејност (непозната дејност) 232 
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Табела бр.9: Земјоделски попис 2007: Вкупно расположливо земјиште, користено земјоделско 
земјиште и број на одвоени делови на земјиштето во хектари 
Општина Број на 

индивидуални 
земјоделски 
стопанства 

Вкупно 
расположлива 
површина на 
земјиштето 

Вкупно 
користено 
земјиште 

Сопствено 
земјиште 

Земено на 
користење 
од други 

Дадено на 
користење 
на други 

Број на 
одвоени 

делови на 
користено 
земјиште 

Желино 2.733 3.137,01 2.587,49 2.482,15 160,21 54,88 8.378 
 
Табела бр.10: Површина на користено земјоделско земјиште по категории во хектари 

Општина 

Ораници, 
бавчи и 
куќни 

градини 

Ливади Пасишта Овоштарници Лозја Расадници Шуми 

Желино 2.721,39 23,56 34,81 49,57 258,79 0,30 129,92 
 
Табела бр.11: Површина на жита во хектари 

Општина Вкупно Пченица Пченка Јачмен Ориз Други жита 
Желино 1.198,11 624,26 507,22 20,63 3,43 42,56 

 
Табела бр.12: Површина на индустриски растенија во хектари 

Општина Вкупно Соја Сончоглед Маслодајна 
репка Тутун Шеќерна 

репка 

Други 
индустриски 

растенија 
Желино 8,00 0,91 1,60 - 0,63 - 4,86 

 
Табела бр.13: Земјоделски стопанства со добиток, живина, зајаци и пчелни семејства 

Општина Говеда Коњи Овци Кози Свињи Живина Зајаци Пчелни 
семејства 

Желино 355 1.317 112 814 1.006 1.001 54 27 
 
Регионот го карактеризира депопулација на населените места како последица 
на миграторни движења на населението во градски и приградски населби, или 
иселување надвор од границите на државата. Како најчести причини за 
напуштање на селата се лоша социо-економска состојба, слаба 
инфраструктурна опременост, сообраќајна изолираност, немање на образовни и 
здравствени институции, немање услови за бавење со други дејности освен од 
примарниот сектор. 
 
5.13. Сообраќајна инфраструктура 
 
Сообраќајниот систем во Полошкиот регион се состои од патен и железнички 
сообраќај. Системот на патната мрежа овозможува ефикасен екстерен и 
интерен сообраќај. Тој се реализира преку автопат, магистрални, регионални и 
локални патишта. 
 
Целокупната патна инфраструктура во Полошкиот плански регион се состои од 
околу 1036км локални патишта, 72км магистрални, 378км регионални патишта и 
52км автопат.  
 
Геостратешката положба на Полошкиот регион се определува и со тоа што се 
наоѓа на крстосница од меѓународни коридори и тоа: коридорот 8 кој поминува 
низ средина на Полошкиот регион и коридорот 10 оддалечен 20 км од регионот. 
Локалната патна мрежа во овој регион е во лоша состојба, со тренд на 
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понатамошно намалување на квалитетот. Постојат делници на локалната патна 
мрежа кои поради големите оштетувања претставуваат потенцијална опасност 
за нормалното одвивање на сообраќајот. 
 
Од железничкиот сообраќај се користи железничката пруга Скопје-Тетово-
Гостивар- Кичево. Железничките станици се сместени во урбаните средини 
Тетово, Гостивар и Јегуновце. Додека, индустриските капацитети имаат 
сопствени приклучоци во железничката пруга. 
 
Во последниве години железничкиот сообраќај повеќе не функционира како 
порано и има потреба од ивестиции за да се доведе во состојба самиот да се 
издржува.  
 
Што се однесува до воздушниот транспорт, во овој регион нема воздушни 
пристаништа, меѓутоа пристапот до аеродромот во Скопје е релативно брз и 
добар, а оддалеченоста е околу 50 км. 
 
Покрај планскиот опфат има постоечки општински пат 1512 кој се поврзува со 
регионалниот пат Тетово – Скопје, кој пак ка клучката во Желино се поврзува со 
магистралниот пат А2, граница со Бугарија (ГП Деве Баир) - Крива Паланка - 
Страцин - Романовце Куманово - Миладиновце - обиколница Скопје - Тетово - 
Гостивар - Кичево - Требениште - Струга - граница со Албанија (ГП Ќафасан). 
 
Преку магистралниот пат А2 опфатот се поврзува со останатиот дел од градот 
Тетово, општината, останатиот дел од Републиката како и пошироко од неа. 
 
Во ПРИЛОГ 4 даден е извод од Просторниот план на Република Македонија 
2002-2020 година за Сообраќајната инфраструктура. 
 
5.14. Хидротехничка инфраструктура 
 
На подрачјето каде се наоѓа планскиот опфат нема изградено водоводна мрежа 
и канализациона мрежа. 
 
Во овој предел регистрирани се значајни резерви на подземни води кои се 
планираат за водоснабдување на самата локација.  
 
Во ПРИЛОГ 5 даден е извод од Просторниот план на Република Македонија 
2002-2020 година за Водостопанска инфраструктура.  
 
5.15. Електроенергетска и телекомуникациска инфраструктура 
 
Во поглед на електроенергетската и телекомуникациската мрежа, сите населени 
места се покриени со електрична енергија со задоволителен напон. Постојната 
телекомуникациска мрежа е на добро ниво.  
 
Табела бр.14: Потрошувачка на вкупна електрична енергија (MWh) до 2020 год. 

Напојна точка Потрошувачка по години 
2001 2010 2020 

Желино 5.083 8.600 17.000 
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Табела бр.15: Годишна потрошувачка на електрична енергија (kWh) на жител 

Напојна точка 2001 2020 
Желино 535 1.600 

 
Телекомуникационите услуги се обезбедуваат врз основа на добро 
воспоставената телекомуникациона мрежа преку двете телефонски централи во 
Тетово и Гостивар. Теренот е исто така покриен со сигнали од мобилната 
телефонија на Т–Мобиле и ВИП. 
 
Во ПРИЛОГ 6 даден е извод од Просторниот план на Република Македонија 
2002-2020 година за Енергетската инфраструктура, а во ПРИЛОГ 7 за 
Телекомуникациската инфраструктура. 
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6.0. ВЕРОЈАТНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 
При изготвувањето на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина 
извршени се анализи на веројатните влијанија при имплементација на планскиот 
документ, при што, истите се детерминираат како влијанија кои позитивно се 
рефлектираат врз животната средина и оние кои предизвикуваат негативни 
ефекти врз нејзините медиуми и области. 
 
Анализата подразбира разгледување на влијанијата на планскиот документ како 
целина и во поширок обем, од глобален, стратегиски аспект, без при тоа, да се 
разгледуваат поединечните проектни содржини опфатени со Планот. За нив 
(поединечните проекти), во подоцнежната фаза на имплементација на ЛУПД, за 
секој поодделно ќе се изработува оцена на нивното влијание врз животната 
средина и тоа во фаза на градба, оперативна и постоперативна фаза. 
 
Гледано во целина, со имплементацијата на оваа ЛУПД, се очекуваат позитивни 
влијанија врз социо-економскиот развој на Општинатa и пошироко, и тоа: 
 

− Развој на стопанството во Општината, со што се создава можност за раст 
на економијата и стандардот на живеење на луѓето, 

 
- Подобрување на бизнис климата, 

 
- Развојот на индустријата и локалната економија со поддршка на развојот 

на други комплементарни дејности во Општината, 
 

- Создавање на предуслови како можност за привлекување на странски 
капитал, 

 
- Зголемување на производниот потенцијал, 

 
- Зголемување на пазарниот потенцијал. 

 
Реализацијата на Локалната урбанистичка планска документација за 
стовариште – Г4 за КП бр.790, КО. Групчин, м.в. Равша, Општина Желино ќе 
предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од 
аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на 
просторот и поголеми економски бенефити насочени кон населението од 
локално и регионално ниво. 
 
Влијанија врз населението и човековото здравје 
 
Со имплементација на планскиот документ се очекуваат позитивни долгорочни 
влијанија врз демографскиот развој на населението од околината. 
Зголемувањето на производниот потенцијал, отворањето на нови работни 
места, истовремено заради атрактивноста на просторот и привлекување на 
инвеститори во подолг временски период, како и зголемувањето на пазарниот 
потенцијал, ќе доведе до зголемување на нивото на животен стандард, што ќе 
резултира со намалување на миграцијата село-град.   
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Во прилог на заштитата на животната средина и човековото здравје одат и 
предвидената компатибилна класа на намена Д2 со плански решенија во смисла 
на: обезбедување на заштитно зеленило и хортикултурно уредување во рамките 
на планскиот опфат и сообраќајниците. Исто така, со организираното 
управување со отпадот, можноста за загадување на медиумите на животната 
средина (почва, површински и подземни води и воздух) ќе се сведе на минимум, 
а со самото тоа и можноста за загрозување на човековото здравје. 
 
Во текот на изградбата на поединечните деловни и инфраструктурни објекти, 
предвидени со оваа ЛУПД, се очекуваат времени и локални влијанија во смисла 
на директни афектирања врз човековото здравје, како резултат на појавата на 
бучава, вибрации, емисии во воздухот од возилата, прашина итн. Нивниот 
интензитет и обем детално ќе биде анализиран со изработка на соодветните 
студии за оцена на влијанието на проектите врз животната средина и 
елаборатите за заштита на животната средина. 
 
Влијанија врз почвата 
 
Со имплементација на оваа ЛУПД ќе се оствари рационално користење на 
земјиштето преку неговата пренамена, кое ќе ефектуира со веќе споменатите 
бенефити. 
 
Не се очекуваат значителни негативни влијанија врз почвата како резултат на 
имплементација на ЛУПД, имајќи ги во предвид добро компонираните плански 
решенија за комуналната инфраструктура од аспект на соодветно управување 
со отпадните води и отпадот генериран во рамките на планскиот опфат. Со овие 
решенија, генерално се дава можност, корисниците и операторите на 
стопанските и инфраструктурни објекти да ги остваруваат своите дејности и 
активности и притоа, со доследно спрoведување на законските обврски да 
спречат било какво загадување на почвата во самиот плански опфат и надвор 
од него.  
 
Индиректното негативно влијание врз квалитетот на почвата како резултат на 
издувните гасови од возилата и емисиите во воздух од стопанските капацитети 
во разгледуваната рурална единица, иако долготрајни, се проценуваат како не 
многу значајни, со оглед на предвидените заштитни зелени зони и природата на 
самите стопански капацитети кои не спаѓаат во групата на големи загадувачи на 
животната средина. 
 
Влијанија врз површинските и подземните води 
 
Не се очекуваат значителни влијанија врз површинските и подземните води. 
Планските решенија за комуналната инфраструктура и собирањето на 
фекалните води од опфатот, нема да дозволат истите неконтролирано да се 
испуштаат во реципиент. На тој начин се овозможува причините за евентуални 
негативни афектирања врз подземните и површинските води да се бараат кај 
извори на емисија кои се резултат на техничко-технолошките процеси од 
стопанскиот субјект. Имајќи ја во предвид класата на намена Г4 – стовариште, 
не се очекува создавање на индустиски отпадни води. 
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Исто така, само неправилното управување со отпадот, несоодветното 
складирање и ракување со суровините, горивата, мастите и маслата во 
планскиот опфат може да доведе до нарушување на квалитетот на подземните 
и површинските води.  
 
Влијанија врз воздухот и климатските фактори 
 
Со имплементација на ЛУПД не се очекуваат значителни негативни влијанија 
врз квалитетот на амбиентниот воздух и промена на климатските фактори од 
работата на деловните субјекти - заради видот и природата на нивната основна 
дејност, како и компатибилните дејности, планирани во рамките на планскиот 
опфат. Тие не спаѓаат во групата на големи и директни загадувачи на животната 
средина и човековото здравје. Имено, имајќи во предвид дека се планирани 
дејности со намена Г4-стовариште (и компатибилните класи на намена), не се 
очекуваат технологии со големи согорувачки процеси и со големи фугитивни 
емисии во воздухот (евентуално ќе се употребуваат котли со мал капацитет кои 
би се користеле сезонски, за греење). 
 
Зголемената фреквентност на возилата претставува потенцијална можност за 
нарушување на квалитетот на амбиентниот воздух. Сепак, предвидените 
плански решенија за сообраќајната инфраструктура со обезбедување на 
заштитни зелени појаси и богато хортикултурно уредување во самиот плански 
опфат, преставуваат основа да се очекува дека тоа нема да придонесе кон 
значајни нарушувања на квалитетот на воздухот во поширокото подрачје или да 
доведе до климатски промени. 
 
Влијанија предизвикани од управувањето со отпадот 
 
Според планските решенија, отпадот кој ќе се генерира во рамките на планскиот 
опфат ќе се изнесува од страна на овластени фирми и ќе се депонира на 
соодветни депонии. Секако дека ова се однесува на комуналниот и инертниот 
индустриски отпад, кој според природата на дејностите кои ќе се одвиваат во 
комлексот, ќе бидат најмногу застапени. 
 
Согласно законската регулатива, создавачите на опасниот отпад се должни да 
ги превземат сите мерки за заштита на животната средина. Ова ќе биде предмет 
во понатамошната фаза на оценување и наложување соодветни мерки при 
изработка на елаборат за заштита на животната средина за деловниот субјект.  
 
Влијанија врз флората и фауната 
 
Со реализацијата на ЛУПД се очекуваат негативни влијанија врз флората и 
фауната кои се наоѓаат на просторот на планскиот опфат, но истите нема да 
бидат значајни. 
 
Во непосредната околина на планскиот опфат нема површини со шумска 
вегетација ниту поголеми водени површини. Во пределот кој се наоѓа во рамките 
на планскиот опфат не се евидентирани карактеристични видови од флора и 
фауна, ендемични и загрозени видови, како и карактеристични живеалишта. 
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Имплементацијатa на ЛУПД ќе има негативно влијание на птиците бидејќи тие 
се чуствителни при човеково присувство. Меѓутоа, мора да се земе во предвид и 
фактот дека на овој простор тоа присуство е евидентно и во сегашната состојба 
(дел од употреба на земјоделската механизација и остварениот сообраќај по 
автопатот). Заради деградирање на живеалиштата и прекинување на ареалите 
на движење, се очекува раселување на дел од животинскиот свет во околниот 
предел со исти особености. Негативните влијанија ќе бидат локални, и не се 
очекува да бидат значителни. 
 
Влијанија врз материјалните придобивки 
 
Реализацијата на оваа ЛУПД ќе има долгорочни позитивни влијанија врз 
материјалните придобивки. Вредноста на земјиштето ќе се зголеми и од 
земјоделско земјиште ќе стане простор за урбан развој.  
 
Исто така и општинскиот пат, кој ги исполнува своите основни намени и цели, со 
имплементација на овој план, ќе добие поголено значење и функционалност 
заради можноста за брза и лесна транспортна комуникација со околината и 
пошироко. 
 
Влијанија врз културното наследство 
 
На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културни 
наследства, па реализацијата на ЛУПД нема да има никакво влијание. 
 
Влијанија врз пејсажот 
 
Планскиот опфат зафаќа предел кој е во рамница помеѓу планини и е без 
значајни особености на предел со природни и пејсажни карактеристики. 
Имплементацијата на ЛУПД ќе има позитивно влијание на пределот од аспект на 
пејзажна и функционална компонираност со постојната сообраќајница и ќе 
делува како една осмислена урбанизирана целина, во која покрај градежните 
објекти, се предвидени зелени површини со хортикултурно уредување. 
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7.0. ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И 
НЕУТРАЛИЗАЦИЈА НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА 
 
Соодветно на влијанијата, односно на причините кои допринесуваат планскиот 
документ да има негативни влијанија врз животната средина, планирани се 
мерки за заштита, намалување и неутрализирање на овие влијанија: 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз населението и човековото здравје 
 
Имплементацијата на планскиот документ се очекува позитивно да влијае врз 
демографскиот развој на населението од околината.  
 
Природата на планираните содржини во рамките на планскиот опфат, 
доследното спроведување на планските решенија за сообраќајната 
инфраструктура (појаси заштитно зеленило и хортикултурно уредување) и 
комуналната инфраструктура (изградба на бунар, изградба на септичка јама, 
организирано управување со отпадот и сл.), ќе бидат доволна гаранција за 
директна и индиректна заштита на човековото здравје. Имено, со овие решенија, 
можноста за загадување на медиумите на животната средина (почва, 
површински и подземни води и воздух) ќе се сведе на минимум, а со самото тоа 
и можноста за загрозување на човековото здравје. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз почвата 
 
Добро компонираните плански решенија за комуналната инфраструктура 
(управувањето со отпадните води и отпадот) претставуваат основен предуслов 
ризикот од загадување на почвата да биде сведен на минимум. Со доследно 
спроведување на законските обрски на операторот во рамките на планскиот 
опфат ќе се спречи било какво загадување на почвата во самиот плански опфат 
и надвор од него. Дополнителни мерки не се потребни.  
 
Мерки за заштита на површинските и подземните води 
 
Мерките за заштита на површинските и подземните води би можело да се 
сведат на доследното исполнување на законските обврски во однос на 
третманот на отпадните води пред тие да бидат испуштани во канализационата 
мрежа.  Меѓутоа, бидејќи во близина на планскиот опфат нема изведено јавна 
канализација, до изградба на истата, се предвидува во парцелата да се изгради 
септичка јама. Атмосферските води ќе се слеваат слободно по површината на 
теренот, односно нема организирано прифаќање и одведување на 
атмосферските води. Мерките се однесуваат на собирање на фекалните 
отпадни води во септичка јама и нејзино редовно празнење. Исто така потребно 
е редовно и правилно постапување со отпадот кој ќе се создава во рамките на 
планскиот опфат. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз воздухот и климатските фактори 
 
Мерки кои ќе придонесат за намалување на влијанијата врз квалитетот на 
амбиентниот воздух како резултат на емисијата на издувни гасови од 
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зголемената фреквенција на возилата, генерално се однесуваат на употребата 
на еколошки горива.  
 
Во однос на мерките кои се однесуваат на самата локација тие се вградени во 
сообраќајните плански решенија за формирање на заштитен зелен појас и 
хортикултурно уредување на просторот. 
 
Во однос на емисијата на загадувачки супстанции во воздухот од стационарните 
извори со согорувачки процеси (најверојатно котли со мала снага, наменети за 
греење), како превентивна мерка претставува употреба на најсовремени горачи 
(со низок NOx) и употреба на гориво со мала содржина на сулфур (екстра лесно 
масло) или природен гас (што во моментов не е достапен на тоа подрачје). Исто 
така, генерално се препорачува користење на алтернативни извори на енергија. 
 
Мерки за намалување на влијанијата предизвикани од управувањето со 
отпадот 
 
Мерките за намалување на влијанијата од управувањето со отпадот се 
однесуваат на доследното исполнување на законските обврски за управувањето 
со отпадот, кои се во надлежност на операторот каде тој се создава.  
 
Останатите мерки се вградени во техничките и организациони решенија на 
планскиот документ - собирање и одведување на неопасниот отпад на легални 
депонии. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз флората и фауната 
 
Со формирање на заштитните зелени зони со висока и ниска вегетација и 
хортикултурно уредување на просторот, дел од флората ќе се компензира, а со 
тоа ќе се ублажат негативните влијанија. 
 
Со примената на предвидените мерки за правилно управување со просторот, 
отпадните води, отпадот, бучавата и слично, индиректно ќе се ублажат 
негативни влијанија врз флората и фауната. Исто така, за намалување на 
влијанијата врз поедини видови од флората и фауната, се препорачува 
разгледување на мерки во постапката на оцена на влијанијата од секој 
поединечен проект, како и од секоја поединечна инфраструктурна активност кои 
ќе бидат изградени при реализацијата на оваа ЛУПД .  
 
Мерки за заштита на материјалните придобивки 
 
Реализацијата на оваа ЛУПД ќе има долгорочни позитивни влијанија. Мерки не 
се предвидени. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз културното наследство 
 
На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културни 
наследства. Мерки не се предвидени. 
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Мерки за намалување на влијанијата врз пејсажот 
 
Имплементацијата на ЛУПД ќе има позитивно влијание на пределот од аспект на 
пејзажна и функционална компонираност со постојната сообраќајница и ќе 
делува како една осмислена урбанизирана целина. Мерки не се предвидени. 
 
Мерки предвидени за заштита од несреќи и хаварии 
 
Мерки за заштита, пропишани со овој плански документ, преставуваат 
урбанистички мерки за заштита на опфатот од неповолни фактори и нивното 
негативно влијание на животната  и работната средина. 
 
Како најбитно, во мерки на заштита се смета оневозможување на појавата на 
неконтролирано градење, односно градењето без планска документација. Тоа 
секогаш претставува можност за изнаоѓање на импровизирачки решенија без 
притоа комплексно да се предвидат мерки за решавање на опасноста од 
природни стихии, ерозија, земјотреси, поплави, мерки за заштита од областа на 
општонародна одбрана, заштита на изворишта на вода за пиење и сл.  
 
Со оваа ЛУПД концепциски се предвидуваат сите потребни мерки за заштита од 
несреќи и хаварии, придржувајки се притоа кон законските обврски од оваа 
област. 
 
Имено, во однос на заштитата од пожари, предвидено е обезбедување на 
потребната количина на вода за противпожарна заштита во рамките на 
планскиот опфат. Исто така, внатрешната сообраќајна инфраструктура, со 
соодветната широчина и пристапност на улиците, овозможуваат лесен и брз 
пристап во случај на евентуален пожар. Оваа особеност исто така има голема 
предност не само во случаите на интервенција, туку и при евакуација и 
спасување. Секако дека при понатамошната изработка на архитектонско-
урбанистичките проекти детално ќе се разработи оваа заштита за секој од 
деловните објекти, во зависност од нивната намена, пожарното оптоварување, 
типот на градба и сл. 
 
Согласно Просторниот план на Република Македонија и согласно Законот за 
одбрана (Сл.в. на РМ бр. 42/01), Законот за заштита и спасување (Сл. в. на РМ 
бр. 36/04) и Законот за управување со кризи (Сл.в. на РМ бр. 29/05), 
анализираниот простор се наоѓа во регион на среден степен на загрозеност од 
воени дејства. Според тоа, во согласност со член 53 од Законот за заштита и 
спасување (Сл. в. на РМ бр. 36/04), задолжително треба да се применуваат 
мерките за заштита и спасување при големи разурнувања.  
 
Во однос на мерките предвидени за заштита од хаварии при техничко-
технолошките процеси, истите ќе се предвидат со архитектонско-урбанистичките 
проекти за секој деловен објект одделно. 
 
За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, задолжително 
треба да се обезбедат средства за лична и колективна заштита, материјално-
технички средства потребни за спроведување на мерките за заштита и 
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спасување, обука за примена на средствата за заштита и спасување во 
соодветни центри за обука. 
 
Составен дел на оваа ЛУПД се и конкретните мерки за создавање услови за 
непречено движење на инвалидизирани лица во рамките на планскиот опфат во 
согласност со член 76 од Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Сл. весник на Р. Македонија бр. 78/06). 
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8.0. АЛТЕРНАТИВИ 
 
При изработката на плански документи со кои се предвидува уредување на 
простори наменети за изведување на проекти, нужно внимание треба да се 
обрне на споредбена анализа на повеќе алтернативни решанија. Анализата на 
алтернативите се прави од аспект на најдобро избрана локација, нејзината 
намена, економската оправданост и финансиските можности. Овие аспекти се 
разгледуваат со цел да се изнајде најдоброто решение кое ќе придонесе за 
максимална можна заштита на животната средина. 
 
Со оглед на тоа што за оваа Локална урбанистичка планска документација 
локацијата на планскиот опфат е однапред дефинирана (Катастарската парцела 
бр.790, КО. Групчин, м.в. Равша, Општина Желино), како и намената – Г4-
Стовариште, од страна на корисникот на просторот и изготвувачот на Планот не 
се разгледувани алтернативни решенија. 
 
Во однос на намената, оставена е можност, при подоцнежното изготвување на 
Архитектонско-урбанистички проекти да се разгледуваат варијанти и да се 
прават комбинации со компатибилните класи на намени Б1, Б2, Б4, Г3, Д2, Д3 и 
Д4, во зависност од потребите. 
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9.0. ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 
Со реализација на Планот за мониторинг на животната средина ќе се приберат 
податоци кои можат да послужат за документирање на статусот на одреден 
медиум на животната средина (воздух, вода, почва) и нејзините области, како и 
следење на ефектите од применетите мерки за ублажување. 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 на Планот за мониторинг се: 
 

• Да се потврди дека договорените услови при одобрувањето на планскиот 
документ се соодветно спроведени,  

 
• Да се потврди дека влијанијата се во рамките на предвидените или 

дозволените гранични вредности, 
 

• Да се овозможи управување со непредвидените влијанија или промени, 
 

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

 
Реализацијата на Планот за мониторинг подразбира следење на соодветни 
индикатори преку кои ќе се согледаат остварувањата на целите на планскиот 
документ, како и следење на промените на состојбата на медиумите на 
животната средина како резултат на имплементацијата на планскиот документ, 
во согласност со законските обврски.  
 
Тоа е прикажано во следната Табела 16. 
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Табела 16: План за мониторинг 

Цели Предмет Индикатори Мониторинг Верификација 

− Подобрување на 
квалитетот на 
живeењето и  
зголемување на 
животниот стандард 

− Население − Зголемен број на 
вработени; 

− Зголемен приход по глава 
на жител; 

− Прираст на населението; 
− Зголемување на буџетот 

на Општината и пошироко 
 

− Редовен попис на 
населението;  

− Статистички извештаи; 
− Финансиски извештаи. 

− Завод за статистика; 
− Министерство за 

финансии. 

− Заштита на животната 
средина со 
имплементација на 
Планот 

− Сите медиуми на 
животната средина 

− Бројот на подготвените 
студии/елаборати за 
оцена на влијанијата врз 
животната средина. 

− Мониторинг над 
спроведување на мерките 
дефинирани во 
студиите/елаборатите за 
оцена на влијанијата врз 
животната средина. 

 

− МЖСПП  
− Локална самоуправа 

Желино 

− Одржување на 
постојаното ниво на 
флора и фауна 

− Покарактеристични 
живеалишта 

− Задржан број на првично 
идентификувани 
живеалишта. 

− Мониторинг над видовите на  
живеалиштата 

− МЖСПП 

− Подобрување на 
квалитетот на 
воздухот 

− Квалитет на 
амбиентен воздух 

− Примена на обновливи 
извори на енергија и 
гасификација; 

 

− Мониторинг на квалитет на 
амбиетен воздух; 

− Извештаи за 
реализација на Планот, 

− Сопствен мониторинг 
од страна на 
операторите; 

− МЖСПП 
− Локална самоуправа 

Желино 
− Зачувување на 

квалитетот на водата 
− Површински води 
− Подземни 

води/квалитет на 
вода за пиење од 
бунари во 
најблиските населби. 

 

− Изградена септичка јама − Следење на редовноста на 
празнење на септичката 
јама 

− МЖСПП и 
− Локална самоуправа 

Желино 
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Цели Предмет Индикатори Мониторинг Верификација 

− Зачувување на 
квалитетот на почвата 

− Почва − Изградена септичка јама 
− Применети планови за 

управување со отпад; 
− Квалитетот на 

амбиентниот воздух во 
дозволените граници. 

− Мониторинг на квалитетот 
на почвата. 

− МЖСПП и 
− Локална самоуправа 

Желино 

− Минимизирање на 
отпадот, рециклирање 
и повторна употреба 
во тековните 
активности 

− Медиуми на 
животната средина 

− Имплементација на 
програмите за 
управување со отпад за 
сите поединечни објекти;  

− Имплементација на 
мерките, предложени во 
студиите/елаборатите за 
оцена на влијанијата врз 
животната средина. 

 

− Степен на имплементација 
на програмите за 
управување со отпад на 
правните и физичките лица 
во планираниот опфат. 

− МЖСПП и 
− Локална самоуправа 

Желино 

− Минимизирање на 
појавите од несреќи и 
хаварии 

− Медиуми на 
животната средина 

− Примена на препораките 
дадени во 
студиите/планови и 
програми за заштита од 
несреќи и хаварии. 

− Степен на имплементација 
на препораките дадени во 
студиите/планови и 
програми за заштита од 
несреќи и хаварии. 

− Извештај за 
реализација на Планот. 
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10.0. НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 
 
Локалната урбанистичка планска документација за стовариште – Г4 за КП 
бр.790, КО. Групчин, м.в. Равша, Општина Желино, се прави врз основа на 
Програмата за изработка на урбанистички планови за општина Боговиње, 
донесена од Советот на Општината, со цел предвидување на нова површина за 
градба, на која ќе се реализираат намените Г4, согласно важечката законска 
регулатива. 
 
Површината на просторот опфатен со оваа ЛУПД изнесува 3553 m2. 
 
Намената на просторот е Г4 – стоваришта. Во рамките на планскиот опфат, 
предвидена е една градежна парцела во која планираните градби ќе се 
уредуваат со Архитектонско урбанистички проекти. 
 
Главни цели на планскиот документ претставуваат: 
 

− Создавање на планска основа за организирана изградба на комплекс за 
лесна и незагадувачка индустрија и сервиси, придружени со неопходни 
сообраќајни површини и соодветни инфраструктурни мрежи и објекти, 

 
− Обезбедување на потребни одредби при издавање локациски услови за 

градежната парцела при изработка на урбанистички проекти за наменска 
употреба на земјиштето, идејни и главни проекти на поединечните градби 
и инфраструктурните објекти, предвидени со оваа планска документација. 
 

− Спречување/намалување на појава на дивоградби, 
 

− Поволни услови за работа, односно подобрување на бизнис климата, а 
истовремено обезбедување на услови за заштита на животната средина. 

 
Со реализација на овој плански документ, ќе се задоволат потребите за 
инвестирање и заживување на просторот.  
 
Врска со други плански документи: 
За простор во рамките на дефинираниот плански опфат кој е предмет на ЛУПД 
до сега нема изготвено планска документација. Единствен постоен плански 
документ е планот од највисок ранг - Просторен план на Р.Македонија 2002-2020 
година (преку Условите за планирање). 
 
Во случај на неспроведување на ЛУПД се очекува подрачјето кое е во 
рамките на планскиот опфат, да стагнира во однос на урбан развој, што ќе 
имплементира негативни ефекти врз општината Боговиње, во смисла на: 
 

− Стагнација на развојот на индустријата на локално ниво,  
 
− Отсуство на финансиски вложувања што доведува до слаб социо-

економски развој, 
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− Стагнација на трендот за зголемување на вработеноста, 
 

− Стагнација на нивото на животен стандард на локалното население,  
 

− Зголемување на миграцијата село – град, 
 

− Можност за појава на неконтролирана изградба на стопански објекти и со 
несоодветни дејности, што може да доведе до нарушување на квалитетот 
на медиумите на животната средина и загрозување на човековото 
здравје, 

 
− Отсуство на рационално користење на земјиштето и оформување на 

амбиентни целини, 
 
Гледано во целина, со имплементацијата на ЛУПД, се очекуваат позитивни 
влијанија врз социо-економскиот развој на Општинатa и пошироко. 
Реализацијата на ЛУПД ќе предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото 
непосредно окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна 
опременост и уреденост на просторот и поголеми економски бенефити насочени 
кон населението од локално и регионално ниво. 
 
Со имплементација на планскиот документ се очекуваат позитивни долгорочни 
влијанија врз населението од околината. Зголемувањето на производниот 
потенцијал, отворањето на нови работни места, истовремено заради 
атрактивноста на комплексот и привлекување на инвеститори во подолг 
временски период, како и зголемувањето на пазарниот потенцијал, ќе доведе до 
зголемување на нивото на животен стандард, што ќе резултира со намалување 
на миграцијата село-град.   
 
Во прилог на заштитата на животата средина и човековото здравје одат и 
предвидената компатибилна класа на намена Д2 со плански решенија во смисла 
на: обезбедување на заштитно зеленило и хортикултурно уредување на 
комплексот и сообраќајниците. Исто така, со предвидените  посебни водоводни 
и канализациони мрежи со третман на отпадните води и организирано 
управување со отпадот, можноста за загадување на медиумите на животната 
средина (почва, површински и подземни води и воздух) ќе се сведе на минимум, 
а со самото тоа и можноста за загрозување на човековото здравје. 
 
Не се очекуваат значителни негативни влијанија врз почвата како резултат на 
имплементација на ЛУПД, имајќи ги во предвид добро компонираните плански 
решенија за комуналната инфраструктура од аспект на соодветно управување 
со отпадните води и отпадот генериран во повеќенаменскиот комплекс. Со овие 
решенија, генерално се дава можност, корисниците и операторите на 
стопанските и инфраструктурни објекти да ги остваруваат своите дејности и 
активности и притоа, со доследно спрoведување на законските обврски да 
спречат било какво загадување на почвата во самиот комплекс и надвор од него.  
 
Индиректното негативно влијание врз квалитетот на почвата како резултат на 
издувните гасови од возилата и емисиите во воздух од стопанските капацитети 
во разгледуваната рурална единица, иако долготрајни, се проценуваат како не 
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многу значајни, со оглед на предвидените заштитни зелени зони и природата на 
самите стопански капацитети кои не спаѓаат во групата на големи згадувачи на 
животната средина. 
 
Не се очекуваат значителни влијанија врз површинските и подземните води. 
Планските решенија за комуналната инфраструктура и собирањето на 
фекалните води од опфатот, нема да дозволат истите неконтролирано да се 
испуштаат во реципиент. На тој начин се овозможува причините за евентуални 
негативни афектирања врз подземните и површинските води да се бараат кај 
извори на емисија кои се резултат на техничко-технолошките процеси од 
стопанскиот субјект. Имајќи ја во предвид класата на намена Г4 – стовариште, 
не се очекува создавање на индустиски отпадни води. 
Исто така, само неправилното управување со отпадот, несоодветното 
складирање и ракување со суровините, горивата, мастите и маслата во 
планскиот опфат може да доведе до нарушување на квалитетот на подземните 
и површинските води.  
 
Со имплементација на ЛУПД не се очекуваат значителни негативни влијанија 
врз квалитетот на амбиентниот воздух и промена на климатските фактори од 
работата на деловните субјекти - заради видот и природата на нивната основна 
дејност, како и компатибилните дејности, планирани во рамките на планскиот 
опфат. Тие не спаѓаат во групата на големи и директни загадувачи на животната 
средина и човековото здравје. Имено, имајќи во предвид дека се планирани 
дејности со намена Г4-стовариште (и компатибилните класи на намена), не се 
очекуваат технологии со големи согорувачки процеси и со големи фугитивни 
емисии во воздухот (евентуално ќе се употребуваат котли со мал капацитет кои 
би се користеле сезонски, за греење). 
 
Зголемената фреквентност на возилата претставува потенцијална можност за 
нарушување на квалитетот на амбиентниот воздух. Сепак, предвидените 
плански решенија за сообраќајната инфраструктура со обезбедување на 
заштитни зелени појаси и богато хортикултурно уредување во самиот плански 
опфат, преставуваат основа да се очекува дека тоа нема да придонесе кон 
значајни нарушувања на квалитетот на воздухот во поширокото подрачје или да 
доведе до климатски промени. 
 
Според планските решенија, отпадот кој ќе се генерира во рамките на 
планскиот опфат ќе се изнесува од страна на овластени фирми и ќе се депонира 
на соодветни депонии. Секако дека ова се однесува на комуналниот и инертниот 
индустриски отпад, кој според природата на дејностите кои ќе се одвиваат во 
комлексот, ќе бидат најмногу застапени. 
Согласно законската регулатива, создавачите на опасниот отпад се должни да 
ги превземат сите мерки за заштита на животната средина. Ова ќе биде предмет 
во понатамошната фаза на оценување и наложување соодветни мерки при 
изработка на елаборат за заштита на животната средина за деловниот субјект.  
 
Со реализацијата на ЛУПД се очекуваат негативни влијанија врз флората и 
фауната кои се наоѓаат на просторот на планскиот опфат, но истите нема да 
бидат значајни. 
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Во непосредната околина на планскиот опфат нема површини со шумска 
вегетација ниту поголеми водени површини. Во пределот кој се наоѓа во рамките 
на планскиот опфат не се евидентирани карактеристични видови од флора и 
фауна, ендемични и загрозени видови, како и карактеристични живеалишта. 
Имплементацијатa на ЛУПД ќе има негативно влијание на птиците бидејќи тие 
се чуствителни при човеково присувство. Меѓутоа, мора да се земе во предвид и 
фактот дека на овој простор тоа присуство е евидентно и во сегашната состојба 
(дел од употреба на земјоделската механизација и остварениот сообраќај по 
автопатот). Заради деградирање на живеалиштата и прекинување на ареалите 
на движење, се очекува раселување на дел од животинскиот свет во околниот 
предел со исти особености. Негативните влијанија ќе бидат локални, и не се 
очекува да бидат значителни. 
 
Реализацијата на оваа ЛУПД ќе има долгорочни позитивни  влијанија врз 
материјалните придобивки. Вредноста на земјиштето ќе се зголеми и од 
земјоделско земјиште ќе стане простор за урбан развој. Исто така и општинскиот 
пат, која ги исполнува своите основни намени и цели, со имплементација на овој 
план, ќе добие поголено значење и функционалност заради можноста за брза и 
лесна транспортна комуникација  со околината и пошироко. 
 
На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културни 
наследства, па реализацијата на ЛУПД нема да има никакво влијание. 
 
Планскиот опфат зафаќа предел кој е рамничарски и е без значајни особености 
на предел со природни и пејсажни карактеристики. Имплементацијата на 
ЛУПД ќе има позитивно влијание на пределот од аспект на пејзажна и 
функционална компонираност со постојната сообраќајница и ќе делува како 
една осмислена урбанизирана целина, во која покрај градежните објекти, се 
предвидени зелени површини со хортикултурно уредување. 
 
Соодветно на влијанијата, односно на причините кои допринесуваат планскиот 
документ да има негативни влијанија врз животната средина, планирани се 
мерки за заштита, намалување и неутрализирање на овие влијанија: 
 
Имплементацијата на планскиот документ се очекува позитивно да влијае врз 
демографскиот развој на населението од околината.  
Природата на планираните содржини во рамките на планскиот опфат, 
доследното спроведување на планските решенија за сообраќајната 
инфраструктура (појаси заштитно зеленило и хортикултурно уредување) и 
комуналната инфраструктура (изградба на бунар, изградба на септичка јама, 
организирано управување со отпадот и сл.), ќе бидат доволна гаранција за 
директна и индиректна заштита на човековото здравје. Имено, со овие решенија, 
можноста за загадување на медиумите на животната средина (почва, 
површински и подземни води и воздух) ќе се сведе на минимум, а со самото тоа 
и можноста за загрозување на човековото здравје. 
 
Добро компонираните плански решенија за комуналната инфраструктура 
(управувањето со отпадните води и отпадот) претставуваат основен предуслов 
ризикот од загадување на почвата да биде сведен на минимум. Со доследно 
спроведување на законските обрски на секој од операторите во комплексот ќе се 

Стими Консалтинг 41 



 
Извештај за СОЖС на ЛУПД со намена Г4 за КП бр.790, КО. Групчин, м.в. Равша, 
Општина Желино 

спречи било какво загадување на почвата во самиот комплекс и надвор од него. 
Дополнителни мерки не се потребни.  
 
Мерките за заштита на површинските и подземните води би можело да се 
сведат на доследното исполнување на законските обврски во однос на 
третманот на отпадните води пред тие да бидат испуштани во канализационата 
мрежа.  Меѓутоа, бидејќи во близина на планскиот опфат нема изведено јавна 
канализација, до изградба на истата, се предвидува во парцелата да се изгради 
септичка јама. Атмосферските води ќе се слеваат слободно по површината на 
теренот, односно нема организирано прифаќање и одведување на 
атмосферските води. Мерките се однесуваат на собирање на фекалните 
отпадни води во септичка јама и нејзино редовно празнење. Исто така потребно 
е редовно и правилно постапување со отпадот кој ќе се создава во рамките на 
планскиот опфат. 
 
Мерки кои ќе придонесат за намалување на влијанијата врз квалитетот на 
амбиентниот воздух како резултат на емисијата на издувни гасови од 
зголемената фреквенција на возилата, генерално се однесуваат на употребата 
на еколошки горива. Во однос на мерките кои се однесуваат на самата локација 
тие се вградени во сообраќајните плански решенија за формирање на заштитен 
зелен појас и хортикултурно уредување на просторот. Во однос на емисијата на 
загадувачки супстанции во воздухот од стационарните извори со согорувачки 
процеси (најверојатно котли со мала снага, наменети за греење), како 
превентивна мерка претставува употреба на најсовремени горачи (со низок 
NOx) и употреба на гориво со мала содржина на сулфур (екстра лесно масло) 
или природен гас (што во моментов не е достапен на тоа подрачје). Исто така, 
генерално се препорачува користење на алтернативни извори на енергија. 
 
Мерките за намалување на влијанијата од управувањето со отпадот се 
однесуваат на доследното исполнување на законските обврски за управувањето 
со отпадот, посебно на опасниот отпад, кои се во надлежност на операторите 
каде тој се создава. Останатите мерки се вградени во техничките и 
организациони решенија на планскиот документ - собирање и одведување на 
неопасниот отпад на легални депонии. 
 
Со формирање на заштитните зелени зони со висока и ниска вегетација и 
хортикултурно уредување на просторот, дел од флората ќе се компензира, а со 
тоа ќе се ублажат негативните влијанија. 
Со примената на предвидените мерки за правилно управување со просторот, 
отпадните води, отпадот, бучавата и слично, индиректно ќе се ублажат 
негативни влијанија врз флората и фауната. Исто така, за намалување на 
влијанијата врз поедини видови од флората и фауната, се препорачува 
разгледување на мерки во постапката на оцена на влијанијата од секој 
поединечен проект, како и од секоја поединечна инфраструктурна активност кои 
ќе бидат изградени при реализацијата на оваа ЛУПД .  
 
Реализацијата на оваа ЛУПД ќе има долгорочни позитивни  влијанија врз 
материјалните придобивки. Мерки не се предвидени. 
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На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културни 
наслетства. Мерки не се предвидени. 
 
Имплементацијата на ЛУПД ќе има позитивно влијание на пределот од аспект на 
пејзажна и функционална компонираност со постојната сообраќајница и ќе 
делува како една осмислена урбанизирана целина. Мерки не се предвидени. 
 
Мерки за заштита од несреќи и хаварии, пропишани со овој плански документ, 
преставуваат урбанистички мерки за заштита на опфатот од неповолни фактори 
и нивното негативно влијание на животната  и работната средина. Како најбитно, 
во мерки на заштита се смета оневозможување на појавата на неконтролирано 
градење, односно градењето без планска документација. Тоа секогаш 
претставува можност за изнаоѓање на импровизирачки решенија без притоа 
комплексно да се предвидат мерки за решавање на опасноста од природни 
стихии, ерозија, земјотреси, поплави, мерки за заштита од областа на 
општонародна одбрана, заштита на изворишта на вода за пиење и сл.  
 
Со оваа ЛУПД концепциски се предвидуваат сите потребни мерки за заштита од 
несреќи и хаварии, придржувајки се притоа кон законските обврски од оваа 
област. Имено, во однос на заштитата од пожари, предвидено е обезбедување 
на потребната количина на вода за противпожарна заштита во рамките на 
планскиот опфат. Исто така, внатрешната сообраќајна инфраструктура, со 
соодветната широчина и пристапност на улиците, овозможуваат лесен и брз 
пристап во случај на евентуален пожар. Оваа особеност исто така има голема 
предност не само во случаите на интервенција, туку и при евакуација и 
спасување.  Секако дека  при понатамошната изработка на архитектонско-
урбанистичките проекти  детално ќе се разработи оваа заштита за секој од 
деловните објекти, во зависност од нивната намена, пожарното оптоварување, 
типот на градба и сл. 
 
 
Согласно Просторниот план на Република Македонија и согласно Законот за 
одбрана (Сл. в. на РМ бр. 42/01), Законот за заштита и спасување (Сл. в. на РМ 
бр. 36/04) и Законот за управување со кризи (Сл. в. на РМ бр. 29/05), 
анализираниот простор се наоѓа во регион на максимален степен на загрозеност 
од воени дејства. Според тоа, во согласност со член 53 од Законот за заштита и 
спасување (Сл. в. на РМ бр. 36/04), задолжително треба да се применуваат 
мерките за заштита и спасување при големи разурнувања.  
 
Во однос на мерките предвидени за заштита од хаварии при техничко-
технолошките процеси, истите ќе се предвидат со архитектонско-урбанистичките 
проекти за секој деловен објект одделно. Сепак, при понатамошното планирање 
за доделување на локации за поедините дејности, потребно е да се води сметка 
да не дојде до појава на кумулативна опасност од повеќе стопански објекти со 
иста или слична дејност групирани на релативно мал простор. 
 
За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, задолжително 
треба да се обезбедат средства за лична и колективна заштита, материјално-
технички средства потребни за спроведување на мерките за заштита и 
спасување, обука за примена на средствата за заштита и спасување во 
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соодветни центри за обука. Составен дел на оваа ЛУПД се и конкретните мерки 
за создавање услови за непречено движење на инвалидизирани лица во 
рамките на планскиот опфат во согласност со член 76 од Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р. 
Македонија бр. 78/06). 
 
Анализата на алтернативите се прави од аспект на најдобро избрана локација, 
нејзината намена, економската оправданост и финансиските можности. Овие 
аспекти се разгледуваат со цел да се изнајде најдоброто решение кое ќе 
придонесе за максимална можна заштита на животната средина. 
 
Со оглед на тоа што за оваа Локална урбанистичка планска документација 
локацијата на планскиот опфат е однапред дефинирана (Катастарската парцела 
бр.790, КО. Групчин, м.в. Равша, Општина Желино), како и намената – Г4-
Стовариште, од страна на корисникот на просторот и изготвувачот на Планот не 
се разгледувани алтернативни решенија. 
 
Во однос на намената, оставена е можност, при подоцнежното изготвување на 
Архитектонско-урбанистички проекти да се разгледуваат варијанти и да се 
прават комбинации со компатибилните класи на намени Б1, Б2, Б4, Г3, Д2, Д3 и 
Д4, во зависност од потребите. 
 
Со реализација на Планот за мониторинг на животната средина ќе се приберат 
податоци кои можат да послужат за документирање на статусот на одреден 
медиум на животната средина (воздух, вода, почва) и нејзините области, како и 
следење на ефектите од применетите мерки за ублажување. 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 на Планот за мониторинг се: 

• Да се потврди дека договорените услови при одобрувањето на планскиот 
документ се соодветно спроведени,  

• Да се потврди дека влијанијата се во рамките на предвидените или 
дозволените гранични вредности, 

• Да се овозможи управување со непредвидените влијанија или промени, 
• Да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат 

придобивките во однос на заштитата на животната средина. 
 
Реализцијата на Планот за мониторинг подразбира следење на соодветни 
индикатори преку кои ќе се согледаат остварувањата на целите на планскиот 
документ, како и следење на промените на состојбата на медумите на 
животната средина како резултат на имплементацијата на планскиот документ, 
во согласност со законските обврски.  
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11.0. РЕЗИМЕ ОД ЈАВНА РАСПРАВА  
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− Студија за состојбата со биолошката разновидност во Република 
Македонија (Прв национален извештај) 2003, Министерство за животна 
средина и просторно планирање. 

 
− ИСТРАЖУВАЊЕ ЗА СОСТОЈБАТА СО ДЕПОНИРАЊЕ НА ОТПАДОТ ВО 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Народен правобранител на Република 
Македонија, јули-октомври 2016, Скопје 
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Слика: Хидрогеолошка карта на подрачјето 
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Слика: Сеизмичка карта на подрачјето 
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	1 Naslovna GRUPCIN (+ +)
	2 Sodrzina GRUPCIN (+ +)
	3 Tekst GRUPCIN str 1_35 (+ +)
	4 Tbl Monit  GRUPCIN str 36_37 (+ +)
	5 Neteh_Aneksi GRUPCIN str 38_56 (+ +)

