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1.0. ВОВЕД
Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс винарија Дивино,
општина Богданци, претставува плански документ за кој е потребно да се спроведе
постапка за Стратегиска оцена на животната средина и да се изготви соодветен
Извештај (согласно Законот за животна средина – Сл. весник на РМ бр.53/05, 81/05,
24/07, 159/08, 83/09, 47/10, 124/10, 51/11).
УП вон населено место е изработен според Законот за просторно и урбанистичко
планирање (“Сл. весник” на РМ бр. 51/05), неговите измени и дополнувања (“Сл.
весник” на РМ бр. 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), Правилникот за стандарди и
нормативи за уредување на просторот (“Сл. Весник” на РМ бр.142/10 и 64/11), а
презентацијата е во согласност со најновите законски поставки пропишани со
Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичката обработка на
плановите и начинот и постапката за донесување на Урбанистички планови
(“Сл.Весник” на РМ бр.78/06) и со друга законска регулатива.
Изработувач на овој УП е ИН-ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија,
Скопје, со технички број 14/2009.
Цел на планот е преку: рационално користење на земјиштето; максимално
вклопување на инфраструктурата и објектите со теренот; оформување
препознатлива амбиентална целина; оформување на урбанистичката и
архитектонска целина; почитување и валоризација на културното и градителско
наследство; вградување на заштитни мерки; почитување на законските прописи,
стандарди и нормативи во планирањето; предвидување на мерки за заштита и
спасување да ги утврди параметрите кои се потребни за реализација на
Урбанистичкиот план.
Со реализација на УП ќе се создадат услови за планирање на организирани
простори за градба кои ќе бидат реализирани и ќе претставуваат нов развоен
циклус.
Мотивите за изработка на Урбанистички план на овој простор се:
• Голем потенцијал поради местоположбата на просторот;
• Природни услови и атрактивност на просторот;
• Цел на локалната самоуправа да го урбанизира и анимира просторот.
Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина, изработен е од страна на
Друштвото за технолошки и лабораториски испитувања, проектирање и услуги
„ТЕХНОЛАБ“, ДОО, Скопје.
Одговорен експерт за Извештајот за Стратегиската оцена на животната средина е
Љубомир Ивановски, дипл. ел. инж. - Експерт за стратегиска оцена на животната
средина.
Овој Извештај е изработен во согласност со Уредбата за содржината на извештајот
за стратегиска оцена на животната средина (Сл.весник на РМ бр.153/07).
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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
При изработка на Урбанистички план вон населено место за, стопански комплекс
винарија Дивино, општина Богданци применет е методолошки пристап и постапка
согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање(Службен весник на
Република Македонија број 51/05,137/07,91/09,124/10,18/11) како и Правилникот за
поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките
планови (Службен весник на Република Македонија број 78/06) и Правилникот за
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на Република
Македонија број 142/10,64/11,98/11).
Согласно Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка
обработка на урбанистичките планови, овој УП се состои од:
• Документациона Основа
• Планска Документација
За изработката на Планот користени се:
− ажурирани геодетски подлоги;
− теренско снимање од страна на стручни лица;
− податоци добиени од комунални служби;
− податоци добиени од други стручни служби;
− постојна урбанистичка документација за планскиот опфат
Во Документационата основа, која се состои од текстуален и графички дел,
опфатени се следните содржини:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Цел, значење и метод на изработка на проектот
Географско и геодетско одредување на подрачје на планскиот опфат со опис
на неговите граници и површина
Историјат на планирањето и уредувањето на подрачје на планскиот опфат и
неговата околина
Податоци за природни чинители кои можат да влијаат на развојот на
територијата во рамки на планскиот опфат
Податоци за создадени вредности и чинители кои ја синтетизираат
состојбата на животот на човекот и начинот на употреба на земјиштето во
рамките на планскиот опфат
Анализа на степен на реализација на важечкиот урбанистички план, со
анализа на проблеми во функционирањето и просторниот развој и Резиме
на можности за развој кои произлегуваат од документационата основа
Анализа на можностите за просторен развој со програмска проекција за
видот, просторната локација, темпото и обемот на мерките и содржините на
просторниот развој
Извод од план од повисоко ниво, кој ги содржи сите плански одредби во
планот од повисоко ниво Што се однесуваат на планскиот опфат
Резиме на можности за развој кои произлегуваат од документационата
основа
Графички дел:

Технолаб, Скопје

2

Извештај за СОЖС на УП вон населено место за стопански комплекс винарија Дивино,
општина Богданци, Плански Период 2009-2019, нацрт план

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приказ на поширока околина (1:25000)
Извод од просторен план
Документациона основа- Ажурирана геодетска длога (1:1000)
Инвентаризација на бесправна градба (1:1000)
Документациоа основа намена на земјиШте состојба на објекти (1:1000)
Документациоа основа синтеза со сателитска снимка (1:10000)

Планската документација, која исто така е презентирана во текстуален и графички
дел, содржи:
• Вовед
• Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат
• Текстуални одредби од изводот од план од повисоко ниво
• Планска програма
• Опис и образложение на планскиот концепт за просторниот развој
• Опис и образложение на планските решенија за изградба на градежно
земјиште
• Сообрајќајно решение
• Нивелманско решение
• Карактеристики на просторот
• Електро-енергетика и ПТТ инсталации
• Хидротехничка инфраструктура
• Економско образложение
• Графички дел: План на намена на површини (1 : 1000), Регулационен план,
план наповршини за градба, градежни парцели (1 : 1000), Сообраќаен план (1
: 1000), Инфраструктурен план (1 : 1000), Синтезен план план (1 : 1000).
2.2. Главни цели на планскиот документ
Главни цели на УП, претставуваат:
−
−
−
−
−
−

Поволни услови за работа, односно подобрување на бизнис климата, а
истовремено обезбедување на услови за заштита на животната средина,
Развој на просторот опфатен со планскиот документ, поради самата
атрактивност на локацијата,
Развој на туризмот,
Создавање на планска основа за организирана изградба на стопански
сообраќајни
површини
и
соодветни
комплекс
винарија
Дивино,
инфраструктурни мрежи и објекти,
Остварување на планот на општината за оформување на урбанистичката и
архитектонска целина,
Спречување/намалување на појава на дивоградби.

Со реализација на овој план, како развоен документ, ќе се обезбеди одржлив развој
на општината Богданци, остварено преку:
-

Развојот на лесна и незагадувачка индустрија и локалната економија во
Општината,
Современа и ефикасна комунална инфраструктурна опременост,

Технолаб, Скопје

3

Извештај за СОЖС на УП вон населено место за стопански комплекс винарија Дивино,
општина Богданци, Плански Период 2009-2019, нацрт план

-

Обезбедување на брза и лесна сообраќајна врска со непосредната околина и
пошироко со Општината ,
Зголемено ангажирање на расположивата работна сила преку нови
вработувања во дејностите предвидени со урбанистичкиот план,
Рационално користење на земјиштето,
Обезбедување на концепциски решенија и мерки за заштита на животната
средина,
Обезбедување на решенија и мерки за заштита и спасување.

2.3. Врска со други релевантни планови и програми/плански документи
Предметниот простор во рамки на дефинираниот плански опфат кој е предмет на
Урбанистичкиот план вон населено место е организиран простор за кој во
изминатиот период нема изготвено планска документација.
Предложената локација за стопански комплекс е надвор од урбаниот опфат на
најблиската населба.
Согласно Решението за Услови за планирање и Условите за планирање од страна
на Агенцијата за планирање на просторот, планираната намена е стопански
комплекс винарија.
Во тој контекст, реализацијата на УП вон населено место за стопански комплекс
винарија Дивино, општина Богданци, Плански Период 2009-2019, нацрт план е во
согласност со определбите на Просторниот план на Р. Македонија (2002-2020 год.),
а изградбата и функционирањето на планираните капацитети ќе бидат поставени
врз принципите за заштита на животната средина и истовремено рационално
користење на земјиштето.
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3.0. ОПИС НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ
Локацијата на овој Урбанистички план се наоѓа на јужниот дел на Република
Македонија.
Планскиот опфат кој е предмет на Урбанистички план вон населено место за
стопански комплекс - Винарска визба, К.О. Стојаково, општина Богданци се наоѓа
западно од населеното место Стојаково на надморска височина од 56 m и истиот е
дефиниран во следните граници:
-

на север и североисток по оска на новопредвидена улица 1,
продолжува на југ по границите на КП 3317, КП 3318,
на југоисток по граница на КП 3319,
на југозапад по граница на КП 3314, КП 3313, КП 3312,
на северозапад по граница на КП 3321,
ја сече КП 3326 до границата помеѓу КП3338 и КП 3339,
на североисток по граница на КП 3339, КП 3341 се до оска на
новопредвидена улица 1.

Слика бр.1: Местоположба на планскиот опфат

Технолаб, Скопје
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Површината на планскиот опфат во рамките на овие граници изнесува 33093 m2
или 3, 3 ha.
За да се добијат целосни согледувања на постојната состојба на предметниот
локалитет, од страна на изготвувачот на овој УП, извршена е инвентаризација на
постојниот просторот кој е опфатен со планскиот опфат. Притоа, констатирано е
следното:
−

На локалитетот не постојат создадени вредности, односно локалитетот е
неизградено земјоделско земјиште,

−

На предметниот простор кој е предмет на планот не се евидентирани
бесправно изградени градби т.е. не се евиденирани градби,

−

На просторот дефиниран со границите на планскиот опфат, не се
евидентирани постојни споменички целини, градби од културно-историско
значење и културни предели,

−

Во рамките на планскиот опфат евидентиран е постојан земјен пат кој води
до населеното место Стојаково,

−

Во локалитетот не постои ни водоводна мрежа ни канализациона мрежа,

−

Во локалитетот што е предмет на изработка на Урбанистички план вон
населено место не постои изведена електрична и телефонска мрежа,

−

Во непосредна близина на локалитетот постои изведен далновод од 110 KV
THO ниво.

Приказ на Синтезниот план со легенда, даден е на Слика бр. 2.

Технолаб, Скопје
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Слика бр. 2: Синтезен план
Технолаб, Скопје
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Во рамките на планскиот опфат, т.е. во рамките на предвидената парцела
предвидени се следните класи на намени:
¾ Г. Производство, дистржбуција и сервиси:
•
•
•

Г2 - лесна и незагадувачжа индустрија (Винарска визба)
ГЗ -сервиси
Г4 – стоваришта

Основна класа на намена во рамките на градежната парцела е Г2 - лесна и
незагадувачка индустрија во која спаѓаат сите видови производство за кои не е
потребна голема потрошувачка на енергија, не создаваат голем промет на
суровини, материјали и сообраќај и не се извор на штетни материи и загадувачки
супстанции (во конкретниот случај винарска визба).
Како компактабилни класи на намена утврдени се следните класи на намена: ГЗ сервиси за одржување и поправка на опрема и индустриски производи, Г4 стоваришта во кои спаѓаат сите видови отворен или затворен простор, во
специјални услови за чување и сл.
Точната класа на алтернативната намена ќе се определи со Архитектонско
урбанистички проект и истата не смее да изнесува повеќе од 30 % од основната
класа на намена.
¾ Д. Зеленило и рекреацвја
•

Д1 – парковско зеленило

Од еколошки аспект утврдено е 15 % од градежната парцела да се намени со класа
на намена Д1 (парковско зеленило).
Сообраќајна инфраструктура
Планараната улица “1” е новопроектирана индустриска улица која од северсевероиток во граници на опфатот сообраќајно го опслужува локалитетот.
Профилот на оваа улица е со следна структура:
коловоз 2 х 3,5 = 7,0 м.
тротоари 2 х 1.5 = 3,0 м.
Вкупно:10,0 м
Истата оваа улица е планирана на основа на постојната траса на пристапен пат кој
на север е поврзан со регионалниот пат Р-111, а на исток со селото Стојаково.
Потребниот број паркинг места ќе се утврдува во зависност од конкретната намена
на градбата, условите за градба и специфичните услови на локацијата.
Во изработка на Урбанистички пла вон населено место за стопански комплекс Винарска визба, К.О. Стојаково, општина Богданци пристапено е кон изработка на
Нивелацискиот план за горе споменатиот комплекс.
Подолжниот пад на новопредвндената улица се движи во границите на дозволени за
ваков вид сообраќај.
Технолаб, Скопје
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Приказ на попречни профили на сообраќајната инфраструктура даден е на Слика
бр. 3.

Слика бр. 3: Профил на улици
Хидротехничка инфраструктура
Планирана водоводна мрежа
Од анализата на постојната состојба за водоснабдување во предметниот локалитет,
констатирано е дека водоснабдувањето може да се врши преку приклучок на планиран
цевовод DN 100 mm кон с. Стојаково.
Потребни количини на санитарна вода:
Q = 200 000 l/hа/den
водоснабдителна норма
Потребна количина на вода за противпожарна заштита ќе биде обезбедена во
согласност со важечките прописи за противпожарна заштита на објектите.
Предвидена е истовремена работа на два надворешни пп хидранти и два
внатрешни пп хидранти со = 15,0 l/sek.
Дистибуцијата на санитарната и водата за ПП заштита до поединечните објекти во
кругот на локалитетот ќе се врши преку водоводна мрежа која ќе биде третирана во
согласност со сообраќајното и партерното решение ва локалитетот, а со профили на
цевки на водоводната мрежа DN 80 “.

Технолаб, Скопје

9

Извештај за СОЖС на УП вон населено место за стопански комплекс винарија Дивино,
општина Богданци, Плански Период 2009-2019, нацрт план

Технолошката вода за поливање на зелените површини и миење на бетонски
асфалтни, бехатонски и останати површини, ќе се дистрибуира преку посебна инсталација
соодветен распоред на баштенски хидранти и соодветна цевна мрежа.
Фекална канализација
Одведувањето на фекалните отпадни води од постојните објекти се врши преку
сопствена фекална канализација. За пречистување на фекалните води се
предвидува пречистителна станица.
Фекалната канализациона мрежа за задоволување на потребите ќе го покрива
целиот локалитет и ќе се состои од канали со профили Ф-200 mm.
Количина на отпадните фекални води ќе се пресметува како 80% од употребената
вода, зголемена за 25% од инфилтрација на подземни води.
Пречистената вода ќе се одведува гравитационо до најблискиот реципиент (поток,
суводолица и сл.) што ќе се утврди во другите фази на проектирање (Идејни и
Основни проекти).
Атмосферска канализација
Одведувањето на атмосферските отпадни води од улиците, кровните површини и
други површини ќе се регулира со партерното решение на комплексот.
Количината на отпадните атмосферски (дождовни) води ќе се пресметува по
рационалната метода и е во функција на намената и големината на одредени
површини по припаден слив, a се претпоставува да биде Qatm =44,20 l/sek (за
минимален пречник е усвоен ф300)
Електроенергетска инфраструктура и ПП инсталации
Прогнозата за потребна еднворемена електрична снага и димензионирањето на
електричната мрежа е определена според вкупна предвидена изградена површина
и специфично оптеретување од 0,05 KW/m2.
Од ова произлегува дека вкупната потребна едновремена снага за локалитетот ќе
изнесува: Rе = 515 KW, односно предвидена е локација за една трафостаница 10/04
kV, со снага од 630 KVА.
Оваа трафостаница ќе се поврзе со постоен далновод (10 KV), кој поминува во
близина на локалитетот односно кај селото Стојаково.
Точната локација како и трасата на поврзувањето со постојниот далновод ќе се
определи во понатамошната постапка на изготвување на техничка документација,
односно со изработка на Идеен проект за електрична мрежа.
Телефонска мрежа
Димензионирањето на телефонската мрежа, односно определувањето на потребен
број на фиксни телефонски приклучоци ќе се определува според бруто изградена
површина, намена, број на вработени и сличи критериуми.

Технолаб, Скопје
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Точниот број на фиксни телефонски приклучоци за локалитетот ќе се определи во
зависност од барањето на инвеститорот и развојната прогама на А.Д. “Македонски
Телекомуникации”.
За овој локалитет предвидени се 5 фиксни телефонски приклучоци кој ќе се поврзат
со најблиската автоматска телефонска центала .
Локаитетот е покриен со мрежата на мобилните оператори: Т-мобиле, Оne и VIP.
Нумерички показатели
Планирани површини по намена на земјиште
Табела 1: Нумерички показатели за земјиште за заедничка (јавна) употреба
NAMENA
G2-G4 -LESNA I NEZAGADUVA^KA INDUSTRIJA
D2- ZA{TITNO ZELENILO
ZEMJI{TE ZA
ZAEDNI^KA (JAVNA) ULICI
TROTOARI
UPOTREBA

DEL 1
31096,14
1230,92
565,90
200,80
33093,76

VKUPNO

POVR{INA PROCENT
31096,14
93,96%
1230,92
3,72%
565,90
1,71%
200,80
0,61%
33093,76
100,00%

Табела 2: Нумерички показатели за блок 1
BLOK

POVR{INA BRUTO
BROJ NA KLASA NA POVR{INA NA POVR{INA ZA VKUPNO MAKSIMALNA
PARCELA NAMENA PARCELA
GRADBA IZGRADENA VISINA

1.1 G2-G4
BLOK1
ВКУПНО ОПФАТ

31096,14
31096,14

4000,00 12000,00
4000,00 12000,00

13,00 m

KATNOST

POTREBEN BROJ
PARKING
PARKING VO
PARKING
PROCENT NA KOEFICIENT NA
NA MESTA ZA
VO
ZABELE{KA
PARCELA
VO BLOK
IZGRADENOST ISKORISTENOST
PARKIRAWE
OBJEKT
80
80

√

√

12,86
12,86

Билансни показатели
Бидејќи просторот кој е предмет на планот е ненаменет простор и нема нумерички
вредности од постојна состојба за да се направи споредбена анализа со
нумеричките вредности кои произлегуваат од планските решенија, во УП не се
дадени билансни показатели.

Технолаб, Скопје
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4.0. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ
Во случај на неспроведување на Урбанистичкот план се очекува да се случуваат/
еволуираат следниве состојби:
−

Подрачјето кое е во рамките на планскиот опфат и понатаму ќе претставува
земјиште со помала економска вредност, а тоа директно влијае на
намалување на животниот стандард на локалното население,

−

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 и
жителите од Општината,

−

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,

−

Пејсажните карактеристики и биолошката
непроменети на сегашното ниско ниво.

разновидност

ќе

останат

Исто така, со нереализирање на предвидената сообраќајна и останата комунална
инфраструктура, нема да се искористат можностите за понатамошен просторен
развој, кои ги нуди ова подрачје.

Технолаб, Скопје
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5.0. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО И ОКОЛУ
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
5.1. Географска положба
Општина Богданци со населбите: Богданци, Ѓавато, Селемли и Стојаково спаѓа во
југоисточниот регион на Р. Македонија и зафаќа површина од 11.438 ha. Од
западната страна се граничи со општина Гевгелија, северно со општината
Валандово, а на исток со општината Дојран. Јужната граница на општината се
поклопува со државната граница со Р. Грција.

Слика бр.4: Местоположба на општина Богданци
Планскиот опфат кој е предмет на УП се наоѓа западно од населеното место
Стојаково на надморска височина од 56 m и истиот е дефиниран во следните
граници:
• на север и североисток по оска на новопредвидена улица 1 продолжува на југ
по границите на КП 3317, КП 3318, на југоисток по граница на КП 3319,на
југозапад по граница на КП 3314, КП 3313, КП 3312, на северозапад по
граница на КП 3321, ја сече КП 3326 до границата помеѓу КП3338 и КП 3339,
на североисток по граница на КП 3339, КП 3341 се до оска на
новопредвидена улица 1.
Површината на планскиот опфат во овие граници изнесува 33093 m2.

Технолаб, Скопје
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5.2. Рељефни и геолошки карактеристики
Општина Богданци е рамничарски крај со благо изразени брда. Повисоките брда ја
обиколуваат Општината, почнувајќи од Мамино со висина од 426 м.н.в.
северозападно од Богданци, границата северно од Богданци се движи преку
Ранковец и Кучелот со 436 м.н.в., потоа минува преку Пунтот со 453 м.н.в.
Источната граница минува низ планините Бандера и Карабалија чија висина се
движи од 532 до 697 м.н.в. Од Карабалија каде границата на Општината се сече со
државната граница со Грција теренот се спушта во рамничарскиот дел.
Просторот на општина Бгданци се одликува со површини на риско рамничарски
терени, кои се издигнуваат до околу 600 м.н.в. на кои се развиваат плувијалноделувијални и циментно кафеави почви. Планинското подрачје на 600-2000 м.н.в. се
карактеризира со кисело – кафеави почви.
По својата местоположба територијата на Општината припаѓа на вардарската
геотекстонска зона и во овие рамки се среќаваат следните геолошки супстрати:
- дијабаз на мали површини што гравитираат кон граничниот премин Богородица,
- биотитски гнајсеви (во поголемиот дел на Пугана),
- кварц-кератопорфири (северно од р. Вардар),
- амфиболитски шкрилци ( северно од Богданци),
- гнајсеви од седиментно потекло (кај Стојаково и грчката граница),
- лиас (кон северозападните падини на планината Карабалија).
Просечната надморска височина на која се наоѓа локалитетот изнесува меѓу 53 и 60
м.н.в. што значи дека ридовите се воздигнуваат за по 50 до 100 m од рамницата.
5.3. Хидролошки карактеристики
Општината е сиромашна со водотеци и извори. Подрачје побогато со вода е алувиумот на р.
Вардар каде што се изградени и бунари за водоснабдување и наводнување на
обработливите површини. Во близина на населеното место Ѓавато изградени се бунари за
водоснабдување на населението во Богданци и Ѓавато и бунари како дел од проектот “Спас
на Дојранско Езеро” за обезбедување дополнителни количини на вода за Дојранското Езеро.
Низ Општината тече реката Вардар. Од вливот на Кованска Река во Вардар, границата на
Општината воглавно се движи по течението на Вардар напуштајки го на неколку места до
месноста Лагот од каде почнува границата со општина Гевгелија. Реката Вардар на овој дел
често се излива од коритото.
Од површинските води главен водотек е р. Луда Мара која не се одликува со поголеми и
постојани протеци. На реката е изградена акумулацијата Паљурци чија намена е
наводнување на обработливите површини. Акумулацијата е со корисен волумен од 2,8 х 106
м3. По изградбата на акумулацијата често коритото на р. Луда Мара е суво. На р. Луда Мара
во општината Дојран изградена е уште една акумулација “Чинарли” со корисен волумен од
0,25х106 м3.
Притоките на р. Луда Мара се од пороен карактер, често пресушуваат и во време на
поголеми врнежи предизвикуваат проблеми со носење на нанос и поплавување. Притоки на
реката од десна страна се: Габровска Река и Медурска и Камилска Река кои минуваат низ
Богданци. На лева страна од реката позначајни притоки се: Поландере кој се влива во Луда
Мара после акумулацијата Паљурци; Сува Река, Маторска Река и Таљусница се реки кои
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директно се вливаат во акумулацијата.Северно од Ѓавато е Маминска Река кој се влива во р.
Вардар. И оваа река е со непостојан водотек.
На територијата на Општината има и поголем број на други непостојани водотеци односно
суводолици кои предизвикуваат проблеми во време на врнежи.Во близина на селото
Селемли на Селемлиска Река изградена е акумулација “Селемли” со корисен волумен од
0,84х106м3 чија основна намена е наводнување на обработливи површини. За обезбедување
на вода за наводнување и поење на добиток на територијата на Општината изградени се 7
микроакомулации.

Хидрогеолошка карта на подрачјето е дадена на Слика бр. 5.

Слика бр.5: Хидрогеолошка карта на подрачјето на општината

Технолаб, Скопје
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5.4. Сеизмички карактеристики
Теренот на општина му припаѓа на просторот на Вардарската зона која се одликува
со исклучителна сеизмичка активност.
Сеизмичката динамика на овој епицентрален предел се базира на неговиот
тектонски склоп. Во основни потези тој склоп е многу едноставен. Меѓу хорстовите
од стари маси (кристалести шкрилци од I група) во облик на своевиден тектонски
ров стеснета е Вардарската зона. Главните нејзини хорстови се од исток блоковите
на Родопската маса, а од запад блоковите на Пелагонската маса. Всушност пред
формирањето на Вардарската зона, двете маси представувале една целина Родопски масив.
Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот се наоѓа во
зона од 9 степени по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси (Слика бр.6).

Слика бр.6: Сеизмичка карта на подрачјето опфатено во УП и
непосредната околина
5.5. Климатски карактеристики
Богданско Поле е под влијание на медитеранско и континентално климатско
влијание.
Овде е изразена посебна локална клима со изменети медитерански и ублажени
умерено континентални обележја, која се манифестира преку доста топли лета и
релативно студени зими.
Ова подрачје со просечна годишна температура од 14,20С спаѓа меѓу најтоплите во
Р. Македонија.
Технолаб, Скопје
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Летата се карактеризираат со високи вредности на максимални температури.
Најтопол месец е јули со просечна месечна температура од 250С. Летната топлина
продолжува и во месец септември. Средната вредност на температурата во трите
зимски месеци е 4,70С.
Режимот на врнежите е под медитеранско климатско влијание. Летните месеци се
со мала количина на врнежи, а максимумот паѓа во доцните есенски месеци.
Просечна годишна сума на врнежи изнесува 711 mm. Врнежите се главно од дожд,
додека врнежите од снег се мали, снежниот покривач е со просечно годишно
траење од 6 денови. Почвено - климатските карактеристики на Општината даваат
поволни услови за развој на градинарски култури и за подигање на лозови насади.
5.6. Културно наследсво
Во Република Македонија застапени се 74 елемента од природата, со површина од
187.770ha, или 7,11% од вкупната површина на целата територија. Таа поседува
богато културно наследство со историски и уметнички вредности. Евидентирани
11.200 споменика на културното наследство.
Според Археолошката карта на Р. Македонија во подрачјето на општина Богданци
се среќаваат следниве локалитети: Барданов Камен населба од римско време,
Света Гора населба и некропола од доцноантичко време и старохристијанска
базилика, како и Тумба од доцноантичко време.
На Слика бр. 7 даден е приказ на културно историското наследство во
разгледуваното подрачјето на Општината.

Слика бр. 7: Извод од ПП на Р.М.-Kултурно историското наследство во
разгледуваното подрачје
Технолаб, Скопје
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На просторот дефиниран со границата на планскиот опфат во овој плански
документ, не се евидентирани постојни споменички целини, градби од културноисториско значење и културни предели.
5.7. Флора и фауна
Обработливи површини
Вкупната аграрна површина во општината зафаќа 10.652 ha. Обработливите
површини, од кои 3.199 ha се ниви, 83.5 ha се овоштарници и 631.5 ha се лозја, се
простираат во рамничарскиот терен, а на падините на планините и ридовите се
простираат пасишта. Од обработливите површини вкупно 1.100 ha се под системи
за наводнување, но од тоа само 220 ha се наводнуваат.
Шуми
Под шуми во општината Богданци се наоѓа површина од 3.457 ha. Климатските
карактеристики, распоредот на врнежите и високите температури не даваат
можности за развивање на високо продуктивни шуми. Во структурата на шумите во
Општината доминира дрвна маса чија коњуктурна и економска вредност е мала,
застапени се грмушките честарите и макиите, додека дабовата шума е застапена во
помал процент. На десната страна на патот Богданци - Дојран, на 2 km. од
Богданци, се наоѓа локалитетот “Честе јавори” каде егзистира ендемичен вид на
ореово -чинарова заедница “Југландо Платанетум ориенталис”.
Животински свет
На територијата на општината се застапени дивиот зајак, дивата свиња и еребицата
камењарка. Овој дивеч е категоризиран како дивеч заштитен со ловостој или како
дивеч чиј траен опстанок е загрозен.
На територијата на општината се простираат пасиштата Погана и Стојаково.
На Слика бр. 8 даден е приказ на шуми и шумско земјиште во подрачјето на
општината.

Слика бр. 8: Извод од ПП на Р.М.-Шуми и шумско земјиште во разгледуваното
подрачје
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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.
5.8. Демографски карактеристики
На територијата на Општина Богданци 4 населени рурални места: градот Богданци
и селата: Ѓавато, Селемли и Стојаково.
Вкупниот број на население во Општината е 8707 жители, со густина на население
76,02 жители/km².
Населбата Ѓавато (60,0 м.н.в) според бројот на жителите спаѓа во населби со
средна големина. Се наоѓа во западната зона на територијата на Општината на
левата страна на реката Вардар, чиј атар се допира со Општина Гевгелија. Селото е
рамничарско и неговиот атар зафаќа површина од 1.381,6 hа, од кои под
обработливо земјиште се 405,7 hа, на шуми отпаѓаат 591,9 hа, и на пасишта 174,1
hа. Главна активност во населбата е полјоделството.
Селемли е населба која се наоѓа на југоисточниот дел на Општина Богданци чиј
атар се допира со државната граница на Република Грција. Селото е рамничарско
на надморска височина од 150 м.н.в. Атарот на Селемли зафаќа површина од 608
hа, од кои обработливите површини зафаќаат 370,8 hа, пасиштата 160,3 hа, и
шумите зафаќаат површина од 3,5 hа. Селото има полјоделска функција. Поради
пораст на бројот на населението селото преминало од мала во средна населба.
Стојаково е голема населба која се наоѓа во јужниот дел на територијата на
Општина Богданци чиј атар со мал дел се допира со државната граница на
Република Грција. Селото е рамничарско на надморска висина од 60 м.н.в. Атарот
зафаќа површина од 2.746,2 hа од кои обработливото земјиште зафаќа 1.577 hа,
пасиштата 610,5 hа и шумите зафаќаат површина од 142,1 hа. Селото има
полјоделско - сточарска функција.
5.9. Сообраќајна инфраструктура
Општината Богданци со соседните општини Гевгелија и Дојран е поврзана со
регионалниот пат Р - 111. Патот почнува од градот Гевгелија, минува низ Богданци и
во општината Дојран меѓу населените места Фурка, Црничани и Ѓопчели се спојува
со регионалниот пат Р - 604 кој е врска меѓу градовите Валандово и Дојран.
Населените места Ѓавото, Стојаково и Селемли меѓусебно се поврзани со
регионалниот пат Р - 123 кој е и истовремено и врска на општина Богданци со
општината Валандово. Правецот на регионалниот пат Р - 123 е од Марвинци кон
Ѓавото, потоа се сече со регионалниот пат Р-111 и продолжува кон Стојаково и кон
Селемли. Овој патен правец од Маринци до Грчиште е асфалтиран, од Грчиште до
Ѓавото е земјен, а од Ѓавото до Селемли е асфалтиран со широчина помала од 4 m.
Од населеното место Селемли кон акумулацијата Паљурци постои земјен пат.
Во функција е и регионалниот пат заобиколница Гевгелија-Богданци-Дојран. На
територијата на Општина Богданци има 30 km локални патишта.
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Слика бр.9: Извод од ПП на Р.М.-Сообрајќајна инфраструктура во
разгледуваното подрачје
5.10. Хидротехничка инфраструктура
Во локалитетот не постои ни водоводна мрежа ни канализациона мрежа.
На слика бр. 10 даден е приказ на водостопанската и канализациона мрежа во
подрачјето на општината и непосредната околина.
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Слика бр.10: Извод од ПП на Р.М.- водостопанската и канализациона
5.11. Електроенергетска и телекомуникациска инфраструктура
Во локалитетот што е предмет на изработка на Урбанистички план вон населено
место не постои изведена електрична и телефонска мрежа,
Во непосредна близина на локалитетот постои изведен далновод од 110 KV THO
ниво.
На предметната локација и овој регион е целосно се покриени со сигнал на трите
мобилни оператори T-Mobile, ONE и VIP.
На слика бр. 11 даден е приказ на енергетската инфраструктура во општината и
непосредната околина, а на Слика бр. 12 прикажана е телекомуникационата и
радиодифузна мрежа.
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Слика бр.11: Извод од ПП на Р.М.-Енергетска инфраструктура

Слика бр.12: Извод од ПП на Р.М.- Телекомуникационата и
радиодифузна мрежа
Технолаб, Скопје
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5.12. Туризам
Врз основа на комплексно согледаните природни и создадени услови и ресурси по
обем, квалитет, распространетост или уникатност, функционалност, атрактивност и
степен на активираноста на територијата на Република Македонија, како посебни
целини може да се издвојат следните видови на туристички потенцијали: водените
површини, планините, бањите, целините и добрата со природно и културно
наследство, транзитните туристички правци, градските населби, ловните подрачја и
селата. Според овие потенцијали и дефинираните туристички локалитети во нив,
погодни услови за развој постојат за следните видови туризам: капалишен
(лакијален); планински зимско-спортски; планински климатско лекувалишен; бањски;
ловен; транзитен.
Во општината има потенцијали за развој на бањски, планински, езерски и ловен
туризам.
На територијата на Општината е регистирано Ловечкото друштво “Тигар” Стојаково
со ловна територија која се протега и на соседните три општини (Дојран, Гевгелија).
Дивечот што е застапен во регионот по својот состав е мошне атрактивен и го
привлекува вниманието на голем број ловци – туристи од поширокиот простор на
Европа. Богата орнитофауна во регионот се истотака привлечни на немалиот број
вљубеници на сафари – туризмот. Само во еко системот на Дојранското езеро се
среќаваат над 80 видови на птици, а поголемиот број од нив се со статус на ретки и
загрозени видови од прва, втора и трета категорија во Европа. Ловечкото друштво
располага и со сопствен репроцентар за диви свињи кој се наоѓа во месноста
Грамади. Со развојот на ловниот и сафари туризмот ќе се овозможи продолжено и
порационално искористување на другите туристички инфраструктурни објекти во
регионот надвор од главната туристичка сезона.
На Слика бр. 13 даден приказ на туристичката регионализација на Р. Македонија и
регионот каде што се наоѓа планскиот опфат.
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Слика бр.13: Извод од ПП на Р.М.- туристичката регионализација
во регионот каде што се наоѓа планскиот опфат
5.13. Стопанство
На територијата на Општината постојат повеќе стопански субјекти. Има десетина
текстилни фабрики кои спаѓаат во категоријата на лесна текстилна индустрија.
Постои фабрика за производство на приколки и полуприколки,млечни капацитет за
преработка на млеко и производство на производи. Исто така има и погон за
преработка и конзервирање на земјоделски производи. Постои и погон за
производство на средства за лична хигиена.
Во рамките на земјоделското производство постојат посебно климатско-педолошки
услови за производство на раноградинарски производи, како на отворено, така и во
заштитен простор (стакленици и пластеници). На овие простори се застапени
следниве видови култури: домати, краставици, зелка, кромид, пиперка, лубеници и
друго. Лозарството е исто така многу застапено. Се одгледуваат повеќе сорти на
асталско и винско грозје. За складирање и одржување на раноградинарските и
лозарските производи во општина Богданци постојат и одредени капацитети
(ладњачи).
Од доменот на сточарството постои и краварска фарма, како и фарма во која се
одгледува специјален вид на француска коза.
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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 планскот
документ, при што, истите се детерминираат како влијанија кои позитивно се
рефлектираат врз животнат 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
урбанистичкиот план, 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, при имплементацијата на УП се очекуваат позитивни влијанија
врз социо-економскиот развој на Општинатa и пошироко, како што се:
-

Подобрување на бизнис климата,
Отворање на нови работни места,
Развој на уризам,
Зголемување на доходот по глава на жител и стапката на економски раст,
Зголемување на нивото на животен стандард,

остварено преку:
-

Создавање на подобра комуникациски врски,
Зголемување на достапност до работните места,
Зголемување на пазарниот потенцијал.

Изградбата на стопанскиот комплекс се очекува да предизвика позитивни импулси и
ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока организација,
инфраструктурна опременост и уреденост на просторот и се разбира економски
ефекти манифестирани преку привлекување на нова работна сила и вработување, и
во крајна мера обезбедување на комунален надомeсток кој би се вратил во форма
на инфраструктурна опременост на просторот.
Влијанија врз населението и човековото здравје
Со имплементација на планскиот документ се очекуваат позитивни долгорочни
влијанија врз демографскиот развој на населението од околината. Бидејќи се
работи за стопански комплекс за винарија и фарма ќе се јави потреба од
одгледување на лозови насади, тргување со сточна храна, производи за
одгледување на сточниот фонд, препарати за одржување на хигиената и други
производи неопходни за секојдневната работа на стопанскиот комплекс.
За време на изградба на стопанскиот комплекс ќе дојде до активирање и
привремено запослување на голем број на работници од различни услужни дејности
што директно позитивно ќе влијае на животниот стандард и ќе резултира со
намалување на миграцијата село – град.
Влијанието е локално бидејќи се очекува вработување на лица од Општината.
Технолаб, Скопје
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Истовремено заради атрактивноста на планскиот опфат и спремноста на приватни
лица да инвестираат како и привлекување на инвеститори во подолг временски
период, ќе доведе до подобрување на нивото на животен стандард, што ќе
резултира со намалување на миграцијата село - град.
Во однос на човековото здравје на околното население, не се очекуваат значителни
влијанија заради видот и природата на проектните содржини (лесна и незагадувачка
- винарија), кои, гренерално гледано, не спаѓаат во групата на големи и директни
згадувачи на животната средина и човековото здравје.
Во текот на изградбата на стопанскиот комплекс, 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.
Најголемото негативно влијание врз здравјето на луѓето се очекува од отпадните
води кои ќе се создаваат во стопанскиот комплекс поради предвидените содржини.
Овие влијанија се појавуваат поради можното нарушување на квалитетот на водата
на реципиентот и менување на сегашниот био-хемискиот статус со кој се
карактеризира квалитетот на истата. Исто така се очекува и мало влијание врз
подземните води во регионот.
Тоа е причината за предвидување на превентивни мерки на заштита на отпадните
води преку соодветни технички зафати за нивно пречистување до ниво на
прифатливост во однос на квалитетот на реципиентот.
Се очекуваат незначителни директни влијанија врз здравјето на луѓето (бучава,
вибрации, емисии во воздухот од возилата, прашина итн.) во фазата на градба и
работа на стопанскиот комплекс, но и тие се мали и се од локално значење.
Извори на бучава ќе претставуваат транспортните средства кои ќе ги опслужуваат
предвидените стопански објекти, како и превозните средства за транспорт на
вработените во и надвор од предметниот опфат. Особено бучавата ќе биде
зголемена во фазата на имплементација на планираните активности за
инфраструктурно опремување на планскиот опфат и реализацијата на секој
поединечен проект (изградба на инфраструктурните мрежи и стопанските и деловни
објекти). Негативното влијание од бучавата и вибрациите ќе бидат исто така од
локално ниво.
Влијанија врз почвата
Со имплементацијана на овој урбанистички план ќе се оствари рационално
користење на земјиштето преку негова пренамена, кое ќе ефектуира со веќе погоре
споменатите бенефити.
Реализацијата на планот може да предизвика значајни негативни влијанија врз
почвата во случај на несоодветно управување со отпадните води и генерираниот
отпад кој сигурно ќе се создава од стопанскиот комплекс ( отпаден материјал –
фекалии и урина, отпад од ферментираното грозје, комињето и винскиот талог,
цврст отпад, вода и свеж отпад во облик на мил од пречистителната станица,
комунален отпад, биоразградлив отпад и др.). Исто така на квалитетот на почвата
може да влијаат и издувните гасови од транспортните средства, како и емисиите во
воздух од стопанскиот комплекс, но тоа се незначителни емисии.
Активностите за изградба на објектите, кои ќе го сочинуваат стопанскиот комплекс,
како што се: довод на електрична енергија, водоснабдување и одведување на
Технолаб, Скопје
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отпадни води, 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.
Во проектното решение потребно е изготвување на детален специфичен план за
управување со отпадот од стопанскиот комплекс поради неговата карактеристика на
преработка на грозје за добивање на вино, како и одгледување на домашни животни
и големата употреба на биораградлив материјал кој би се создавал и кој може да се
компостира, отпад од фекалии од животните и отпад од пречистителната станица.
Се разбира тука е и класичниот комунален отпад и различните фракции на отпадни
материи кои се среќаваат во секој стопански комплекс (хартија, остатоци од храна,
пластика, батерии, остатоци од масла, електронска опрема и сл.). Токму поради тоа
потребен е План за интегрирано управување со сите типови на отпад на безбеден и
ефикасен начин. Во планот за управување со отпадот би се евидентирале сите
можни фракции на отпад кои ќе се создадат согласно капацитетот на стопанскиот
комплекс и придружните објекти и ќе се предвидат мерки за нивно безбедно
управување. Посебно место треба да заземе анализата на количество на мил кое ќе
се создава од пречистителната станица, квалитетот на милта во поглед на опасни
супстанции, тешки метали и сува материја за да може безбедно да се користи како
ѓубриво согласно ЕУ Директивата за користење на милта од пречистителни станици
за примена во земјоделието.
Влијанија врз површинските и подземните води
Бидејќи главната намена на земјиштето е изградба на инфраструктура во полза на
планиран стопански комплекс – винарија и фарма, можни извори на емисии на
отпадни води се водите кои ќе се генерираат во комплексот од комињето од
ферментирањето на грозјето, како и при секојдневното хранење и одржување на
хигиена во складовите за грозје.
Се очекува отпадните води да бидат оптоварени со биолошки разградлив
материјал, суспендирани честички и како такви мора да бидат прочистени пред да
се испуштат во реципиентот. Доколку неправилно се управува со отпадните води
истите може да имаат значително негативно влијание врз површинските и
подземните води и тоа не само од локално туку и регионално значење. Потребно е
редовно следење на коефициентот на прочистување на техничкото решение за
прочистување и периодични анализи на пречистените отпадни води со цел да се
види ефикасноста на системот за пречистување (пречистителна станица).
Нарушување на квалитетот на површинските и подземните води може да биде
резултат и од неправилното управување со отпадот, негово складирање во рамките
на објектите или на несоодветни места, како и складирањето и ракувањето со
хемикалии, горива, масла, масти, суровини и др. во рамките на стопанскиот
комплекс. Овие влијанија се појавуваат во фазата на имплементација на планот изградба на објектите и за време на нивното работење, но тие се незначителни во
однос на влијанието на отпадните води од секојдневната работа на фармата.
Обемот и интензитетот на сите влијанија предизвикани од сите поединечни
активности, детално треба да бидат објаснети при изработката на различните
законски потребни документи (Студија за оцена на влијанијата врз животната
средина или Елаборат за заштита на животната средина, а за некои и потреба од
подготовка на Апликација за добивање на ИСКЗ Б дозвола за работа на
производствената инсталација).
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Влијанија врз воздухот и климатските фактори
Со имплементација на УП 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 стопанскиот комплекс. Тие не спаѓаат во
групата на големи и директни згадувачи на животната средина и човековото здравје.
Имено, имајќи во предвид дека се планирани дејности со намена - лесна и
незагадувачка индустрија, не се очекуваат големи согорувачки процеси
(најверојатно, само употреба на котли кои би се користеле за греење). Влијанието
на фугитивните емисии во воздухот од издувните гасови од возилата ќе се ублажи
со планираното заштитно зеленило.
Зголемувањето на фреквентноста на возила во самата стопанска област
претставува потенцијална можност за нарушување на квалитетот на амбиентниот
воздух. Сепак, предвидените плански решенија за сообраќајната инфраструктура со
обезбедување на заштитни појаси од високо зеленило и богато хортикултурно
уредување во самиот комплекс, 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.
Во текот на изградбата на стопанскиот комплекс, предвиден со овој УП, се
очекуваат времени и локални влијанија, во смисла на директни влијанија врз
квалитетот на воздухот, како резултат на појавата на емисии на загадувачки
супстанции и прашина од механизацијата за изградба.
Влијанија предизвикани од управувањето со отпадот
Според планските решенија отпадот кој ќе се генерира во стопанскиот комплекс ќе
се изнесува од страна на овластени фирми и ќе се депонира на соодветна
депонија. Секако дека ова се однесува на комуналниот и инертниот отпад кој според
природата на дејностите кои ќе се одвиваат во комлексот, ќе бидат најмногу
застапени.
Во проектното решение потребно е изготвување на детален специфичен план за
управување со отпадот од стопанскиот комплекс поради неговата карактеристика на
преработка на грозје за добивање на вино и големата употреба на биораградлив
материјал кој би се создавал и кој може да се компостира, отпад од фекалии од
животните и отпад од пречистителната станица. Токму поради тоа потребен е План
за интегрирано управување со сите типови на отпад на безбеден и ефикасен начин.
Во планот за управување со отпадот би се евидентирале сите можни фракции на
отпад кои ќе се создадат согласно капацитетот на стопанскиот комплекс и
придружните објекти и ќе се предвидат мерки за нивно безбедно управување.
Посебно место треба да заземе анализата на количество на мил кое ќе се создава,
квалитетот на милта во поглед на опасни супстанции, тешки метали и сува материја
за да може безбедно да се користи како ѓубриво согласно ЕУ Директивата за
користење на милта од пречистителни станици за примена во земјоделието.
Согласно законската регулатива, создавачите на отпад се должни да ги превземат
сите мерки за собирање, складирање и транспорт за крајно одлагање на отпадот на
соодветни депонии. Со доследна примена на овие законските обврски, не се
очекуваат значајни негативни влијанија од управувањето со отпад.
Технолаб, Скопје
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Влијанија врз флората и фауната
Со реализацијата на УП се очекуваат негативни влијанија врз флората и фауната
кои се наоѓаат на просторот на планскиот опфат. Не се очекува овие влијанија да
бидат значителни.
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.
Стопанскиот комплекс ќе има негативно влијание на птиците бидејќи тие се
чуствителни при човеково присувство. Заради деградирање на живеалиштата и
прекинување на ареалите на движење, се очекува раселување на дел од
животинскиот свет. Динамиката на ваквите влијанија ќе завист од динамиката на
реализирање на стопанскиот комплекс. Негативните влијанија ќе бидат локални, но
не се очекува да бидат значителни.
Но сепак треба да се има во предвид дека се работи за мал опфат, градежните
работи би се завршиле за кратко време поради обемот и карактерот на истите и не
се очекуваат значајни негативни влијанија врз биодиверзитетот.
Влијанија врз културното наследство
На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културни
наследства, па Стопанскиот комплекс нема да има никакво влијание.
Влијанија врз пределот (пејсажот)
Имплементацијата на Урбанистичкиот план ќе има позитивно влијание на пределот
од аспект на пејзажна и функционална компонираност и ќе делува како една
осмислена урбанизирана целина во која покрај градежните објекти се предвидени
зелени површини со богато 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 придонесуваат 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
Имплементација на планскиот документ ќе предизвика позитивни долгорочни
влијанија врз демографскиот развој на населението од околината со намалување на
миграцијата село-град и зголемување на животниот стандардна населението. Ќе се
зголеми пазарниот потенцијал и ќе се отворат нови работни места.
Во текот на изградбата, 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.
Како мерки за намалување на влијанијата се препорачува: обезбедување на појаси
со високо зеленило и богато хортикултурно уредување на комплексот и
сообраќајниците, за минимизирање на директните влијанија врз здравјето на луѓето
(бучава, вибрации, емисии во воздухот од возилата, емисии на прашина итн.)
Во однос на одржување на нивото на бучава и вибрации на максимално
дозволените за подрачјето на планскиот опфат, како мерки се препорачуваат:
− Доследно следење на подзаконските барања во поглед на степенот на
заштита од бучава на подрачјето на планскиот опфат.
− На ниво на проекти да се бара следното: Градежните постапки да се
планираат соодветно за да се редуцира времето на користење на опрема
која создава најинтензивна бучава. Да се бара користење на опрема со
придушувачи на звук, да се забрани користење на опрема која создава
бучава над максимално дозволената вредност.
Со цел, намалување на здравствениот ризик од емисиите во воздух, вода,
несоодветно управување со отпад , се предлага:
− Да се предвидат редовни систематски прегледи на работниците согласно
законските норми и да се известуваат локалните здравствени работници.
− Да се воспостави систем на собирање, анализа на податоците и подготовка
на план за следење на зависноста на развој на болести со емисиите кои се
јавуваат при работа на повеќенаменскиот комплекс.
Спроведувањето на мерките кои ќе придонесат за спречување или доколку тоа не е
можно, за намалување на влијанијата пооделно врз секој од медиумите на
животната средина (вода, воздух, почва), ќе претставуваат доволна гаранција
можноста за загрозување на човековото здравје да биде сведена на минимум.
Мерки за намалување на влијанијата врз воздухот и климатските фактори
Со имплементација на Урбанистичкиот план не се очекуваат значителни негативни
влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух и промена на климатските фактори
од работата на деловните субјекти.
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Како мерки на заштита се препорачуваат:
−
−
−

−

−

Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на
испуштање на емисии на загадувачки супстанции под максимално
дозволените концентрации.
Примена на најновите технички достигнувања во поглед на превенција од
емисии на загадувачки материи со посебен акцент на хемикалии, лесно
испарливи јагленоводороди и непријатен мирис од пречистителната станица.
Во Студијата за оценка на влијанието на проектот посебно стриктно да се
бара техничко решение кое нуди помали емисии, употреба на соодветни
филтри за фаќање на некои загадувачки материи, воведување на мерки на
почисто производство во фарми и итн.
Спроведување на законските барања во поглед на постепено намалување на
потрошувачката на фосилни горива употребана гориво со мала содрина на
сулфур (екстра лесно масло) или природен гас. Исто така се препорачува
користење на алтернативни извори на енергија.
Спроведување на плански решенија за сообраќајната инфраструктура со
обезбедување на заштитно зеленило и хортикултурно уредување во самиот
комплекс (нивно одржување со обезбедување на технолошка вода за
поливање и одржување на хигиената на сообраќајниците), со што ќе се
намалат нарушувања на квалитетот на воздухот.

Мерки за намалување на влијанијата врз почвата
Во смисла на заштита на почвата се препорачува:
−

−
−

−

−
−
−
−

Ефикасно управување со различните типови на отпад кои се создаваат на
стопанскиот комплекс со доследно исполнување на националната законска
регулатива во поглед на управувањето со различните фракции на отпад кој
ќе се создава на стопанскиот комплекс.
Следење на барањата на ЕУ политиката за загадување на почвите
(Стратегија на ЕУ за почви и Директива за загадување на почвите).
Намалување на количеството на отпад кој финално се отстранува на
депонии преку доследно исполнување на националната законска регулатива
во поглед на управување со отпадот од страна на операторите со
индустриските капацитети и населението кое ќе живее во семејните куќи во
планскиот опфат.
Во студиите за оценка на влијанието на секој производен проект посебно да
се претстави План за управување со отпадот кој ќе се генерира во објектот,
кој треба да ги содржи начелата на управување со отпадот (минимизирање
на генерирање на отпадот, селекција на место на создавање, рециклирање договор со фирми кои рециклираат отпад, повторна употреба на отпадот во
производниот процес и финално отстранување на неопасниот индустриски
отпад одвоен од опасниот на депонија.
Да се следат најдобрите практики во светот на искористување на отпадот во
винаријата.
Да се следат насоките и целите дадени во Стратегијата и Планот за
управување со отпад.
Се препорачува пречистителната станица, каде што ќе се одведуваат
отпадните води, да се изгради доследно според пропишаните технички
стандарди за ваков тип на градби.
Се препорачува целосна реализацијана на планските решенија за изградба
на паркиралиштата и манипулативните простори за возилата, односно,
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−

−

истите да се изведат од бетонирана и непропуслива основа за да се
елиминираат можностите од несакани истекувања на масла и масти врз
почвата.
Одводнувањето на атмосферски води од паркиралиштата и манипулативните
простори да се изведе преку одвојувачи на масла и масти во склад со
постојните прописи, и нивно соодветно прочистување пред испуштањето во
реципиентот.
Индиректното негативно влијание врз квалитетот на почвата како резултат на
издувните гасови од возилата и емисиите во воздух од објектот во
разгледуваната урбана единица, се проценуваат како не многу значајни.
Поради тоа се препорачува изведување на зелени зони и хортикултурни
зафати.

Мерки за заштита на површинските и подземните води
Мерки кои се препорачуваат за заштита на површинските и подземни води се
следниве:
− Почитување на националната законска регулатива во поглед на црпење,
користење на водата, најновите технички достигнувања (најдобри достапни
техники - BAT) за ефикасно користење на водата за соодветниот технолошки
процес.
− Во студиите за оценка на влијанието на секој развоен проект посебно
(Студија за влијание на проектот врз животната средина/Елаборат за
заштита на животната средина/Апликација за ИСКЗ дозвола) стриктно да се
бара техничко решение за ефикасно користење на водата, воведување на
мерки почисто производство преку материјален биланс на водата.
− Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на
испуштање на отпадните води во канализационата мрежа. Следење на
барањата на ЕУ Директивата за интегрирана контрола и заштита од
загадувањето и ЕУ Рамковната Директива за води и ЕУ Директивата за
емисии на приоритетни супстанции кои се испуштаат во отпадните води.
− Во студиите за оценка на влијанието на секој производен проект посебно да
се поентира решението на пречистување на отпадните води, градбата на
пречистителната станица, квалитетот на реципиентот каде водата ќе се
испушта, техниката на пречистување и степенот на пречистување.
− Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на
квалитетот на водата за пиење и редовни контроли на најважните параметри
во поглед на физичко – хемиските и биолошки карактеристики на водата за
пиење.
− Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на
испуштање на отпадните води во реципиентот/канализационата мрежа.
Следење на барањата на ЕУ Директивата за користење на милта на
земјоделско земјиште во поглед на присуство на опасни супстанции, тешки
метали и сува материја.
− Користење на најдобрите достапни техники за пречистителни станици за
винарии, фарми, техники на управување со милта, транспортот на милта и
нејзиното финално отстранување.
− Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на
одведување на урбаните отпадни води при изработка на идејните и
основните проекти преку директна соработка со Јавното Комунално
претпријатие.
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Поради тоа, во смисла на заштита на подземните води и површинските води
потребно е да се пристапи кон целосна изведба на непропусна канализација за
одводнување на отпадните води и соодветни техничко технолошки зафатиизградба на канализациони системи, соодветен третман на отпадни води во
планираната пречистителна станица, редовна контрола на состојбите на водата и
нејзиниот квалитет.
Се препорачува пречистителната станица каде ќе се одведуваат отпадните води да
се изгради според пропишаните стандарди за ваков тип на градби, со што
влијанието врз површинските и подземните води ќе биде елиминирано.
За правилно работење на пречистителната станици да се изведе одделна
канализациона мрежа и тоа:
-

Канализациона мрежа од санитарна отпадна вода
Канализациона мрежа од технолошка отпадна вода
Атмосферска мрежа од кровови на објекти
Атмосферска мрежа од улици, паркинзи и манипулативен простор со
завршно пречистување во маслофаќач

Индустриски отпадни води пред испуштање во канализационата мрежа да се
пречисти во сопствениот дел на комплексот.
Мерки за намалување на влијанијата предизвикани од зголемена бучава
Со реализацијата на оваа Планска документација се очекуваат не-значајни и
локални негативни влијанија врз животната средина предизвикани од зголемена
бучава со оглед на видот на дејноста која е предвидена да се извршува во рамките
на планскиот опфат.
Зголемувањето на фреквентноста на возила во самата област претставува
потенцијална можност за зголемена бучава во текот на фазата на изградба и
користењето на стопанскиот комплекс.
Поради тоа се препорачува обезбедување на заштитно зеленило и хортикултурно
уредување во самиот комплекс, по должина на сообраќајниците и формирање на
зелени коридори.
Се препорачува и редовно следење и мониторинг на нивото
стопанскиот комплекс.

на бучава во

Мерки за намалување на влијанијата од создадениот отпад
Според планските решенија отпадот се препорачува да се изнесува од страна на
овластени фирми и да се депонира на соодветни депонии.
Секако дека ова се однесува на комуналниот и неопасен отпад, кој според
природата на дејноста ќе се генерира во рамките на планскиот опфат.
Покрај комуналниот отпад, создаден од вработените, тука спаѓа и отпадот создаден
при редовната работа на канализациониот систем, односно пречистителната
станица – милта, може да се користи за земјоделски цели.

Технолаб, Скопје

33

Извештај за СОЖС на УП вон населено место за стопански комплекс винарија Дивино,
општина Богданци, Плански Период 2009-2019, нацрт план

Поради тоа е препорачува превземање на сите мерки за собирање, складирање и
транспорт за крајно одлагање на отпадот на соодветни депонии. Со доследна
примена на овие законските обврски, не се очекуваат значајни негативни влијанија
од управувањето со отпад.
Мерки за намалување на влијанијата врз флората и фауната
Со реализацијата на Планот можни се негативни влијанија врз флората и фауната
кои се наоѓаат на просторот на планскиот опфат, но истите нема да бидат значајни.
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.
Можно е негативно влијание врз птиците бидејќи тие се чуствителни при човеково
присуство.
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 погоре препорачаните мерки и решенија за правилно управување
со просторот, отпадните води и отпадот, индиректно ќе се ублажат негативни
влијанија врз флората и фауната.
Мерки за намалување на влијанијата врз културното наследство
На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културни
наслетства. Мерки не се предвидени.
Мерки за намалување на влијанијата врз пределот (пејсажот)
Имплементацијата на Урбанистичкиот план ќе има позитивно влијание на пределот
од аспект на пејзажна и функционална компонираност со околината и ќе делува како
една осмислена урбанизирана целина во која покрај градежните објекти се
предвидени зелени површини со богато хортикултурно уредување. 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 општонародна одбрана,
заштита на изворишта на вода за пиење и сл.
Со оваа Планска документација концепциски се предвидуваат сите потребни мерки
за заштита од несреќи и хаварии, придржувајќи се притоа кон законските обврски од
оваа област.
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При изработката на УП се предвидени и пропишани мерки за заштита од пожари,
согласно законската регулатива:
•

Сите сообраќајници и пристапи планирани се така да овозможуваат несметан
пристап за пожарни возила со доволна широчина на пристапот, за да се
овозможи лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за
борба против пожарот и спасување на луѓето.

•

Надворешната хидрантска мрежа ќе биде збир на градежни објекти и уреди
со кои водата од извор погоден за снабдување со вода, со цевоводи ќе се
доведува на хидрантските приклучоци кои непосредно ќе се користат за
гаснење на пожари или на нив ќе се приклучуваат противпожарни возила.

•

За сите објекти да ќе се предвиди громобранска инсталација во согласност
со законската регулатива.

Другите елементи за противпожарна заштита ќе се утврдат со посебниот Елаборат
за противпожарна заштита кој ќе биде составен дел на Основниот проект за секоја
поединечна градба.
Во однос на мерките предвидени за заштита од хаварии при техничко-технолошкиот
процес, истите ќе се предвидат со архитектонско-урбанистичките проекти за секој
објект одделно.
За ефикасна заштита на вработените 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 соодветни центри за обука.
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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.
Меѓутоа, со оглед на тоа што за овој УП, локацијата на планскиот опфат е однапред
дефинирана, како и намената, па во согласност со тоа од страна на корисникот на
просторот и изготвувачот на Планот не се разгледувани алтернативни решенија.
Местоположбата на локацијата во однос на Општината и во однос на сообраќајните
коридори и инфраструктурните системи, пристапот со Локален пат, се оценуваат
како позитивна оправданост во однос на избрана локација, намена и економска
оправданост.
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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 и

•

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

Реализцијата на Планот за мониториг 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. Тоа е прикажано во следната Табела 3.
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Табела 3: Мониторинг план
Цели

Предмет

Индикатори

− Подобрување на
квалитетот на
живeењето и
зголемување на
животниот стандард

− Население

−

− Заштита на животната
средина со
имплементација на
Планот

− Сите медиуми на
животната средина

−

− Одржување на
постојаното ниво на
флора и фауна
− Подобрување на
квалитетот на
воздухот

− Покарактеристични
живеалишта

−

− Квалитет на
амбиентен воздух

−

−
−
−

−
−

−
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Зголемен број на
вработени;
Зголемен приход по глава
на жител;
Прираст на населението;
Зголемување на буџетот
на Општината и пошироко
Бројот на подготвените
студии/елаборати за
оцена на влијанијата врз
животната средина.
Задржан број на првично
идентификувани
живеалишта.
Изведени заштитни
зелени зони;
Примена на еколошки
горива;
Уотреба на најсовремени
горачи (со низок NOx) и
употребана гориво со
мала содрина на сулфур
(екстра лесно масло) или
природен гас;
Kористење на
алтернативни извори на
енергија

Мониторинг
−
−
−
−

−
−
−
−

Верификација
−
−

Завод за статистика;
Министерство за
финансии.

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

МЖСПП
Локална самоуправа
Богданци

Редовен попис на
населението;
Статистички и финансиски
извештаи;
Финансиски извештаи.

Монитотинг на квалитет на
амбиетен воздух;
Монитотинг на емисии од
испусти мобилни извори
(автомобили);
Мониторинг на емисии на
воздух од евентуални
стационарни извори
(котлара).

−
−
−
−

МЖСПП
Извештаи за
реализацијана Планот,
Сопствен мониторинг
од страна на
операторите;
МЖСПП
Локална самоуправа
Богданци
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Цели

− Зачувување на
квалитетот на водата

− Зачувување на
квалитетот на почвата

Предмет

− Површински води
− Подземни
води/квалитет на
вода за пиење од
бунари во
најблиските населби.
− Почва

Индикатори

−

Изведена канализациона
мрежа.

−

−

Изведена пречистителна
станица.

−

−

Изведена канализациона
мрежа;
Изведена пречистителна
станица;
Применети планови за
управување со отпад;
Квалитетот на
амбиентниот воздух во
дозволените граници.
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.
Примена на препораките
дадени во
студиите/планови и
програми за заштита од
несреќи и хаварии.

−

−
−
−

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

− Медиуми на
животната средина

− Минимизирање на
појавите од несреќи и
хаварии

− Медиуми на
животната средина
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Мониторинг

−

−

−

Верификација

Мониторинг на квалитет на
−
отпадна вода пред испуст во −
реципиент;
Мониторинг на квалитет на
подземна вода

МЖСПП и
Локална самоуправа
Богданци

Мониторинг на квалитетот
на почвата.

−
−

МЖСПП и
Локална самоуправа
Богданци

−

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

−
−

МЖСПП и
Локална самоуправа
Богданци

−

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

−

Извештај за
реализација на Планот.

39

Извештај за СОЖС на УП вон населено место за стопански комплекс винарија Дивино,
општина Богданци, Плански Период 2009-2019, нацрт план

10.0. НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ
Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс винарија Дивино,
општина Богданци, претставува плански документ за кој е потребно да се спроведе
постапка за Стратегиска оцена на животната средина и да се изготви соодветен
Извештај (согласно Законот за животна средина – Сл. весник на РМ бр.53/05, 81/05,
24/07, 159/08, 83/09, 47/10, 124/10, 51/11).
УП вон населено место е изработен според Законот за просторно и урбанистичко
планирање (“Сл. весник” на РМ бр. 51/05), неговите измени и дополнувања (“Сл.
весник” на РМ бр. 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11), Правилникот за стандарди и
нормативи за уредување на просторот (“Сл. Весник” на РМ бр.142/10 и 64/11), а
презентацијата е во согласност со најновите законски поставки пропишани со
Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичката обработка на
плановите и начинот и постапката за донесување на Урбанистички планови
(“Сл.Весник” на РМ бр.78/06) и со друга законска регулатива.
Планскиот опфат кој е предмет на Урбанистички план вон населено место за
стопански комплекс - Винарска визба, К.О. Стојаково, општина Богданци се наоѓа
западно од населеното место Стојаково на надморска височина од 56 m и истиот е
дефиниран во следните граници:
-

на север и североисток по оска на новопредвидена улица 1,
продолжува на југ по границите на КП 3317, КП 3318,
на југоисток по граница на КП 3319,
на југозапад по граница на КП 3314, КП 3313, КП 3312,
на северозапад по граница на КП 3321,
ја сече КП 3326 до границата помеѓу КП3338 и КП 3339,
на североисток по граница на КП 3339, КП 3341 се до оска на
новопредвидена улица 1.

Површината на планскиот опфат во рамките на овие граници изнесува 33093 m2
или 3, 3 ha.
Главни цели на УП, претставуваат:
−
−
−
−
−
−

Поволни услови за работа, односно подобрување на бизнис климата, а
истовремено обезбедување на услови за заштита на животната средина,
Развој на просторот опфатен со планскиот документ, поради самата
атрактивност на локацијата,
Развој на туризмот,
Создавање на планска основа за организирана изградба на стопански
сообраќајни
површини
и
соодветни
комплекс
винарија
Дивино,
инфраструктурни мрежи и објекти,
Остварување на планот на општината за оформување на урбанистичката и
архитектонска целина,
Спречување/намалување на појава на дивоградби.

Со реализација на овој план, како развоен документ, ќе се обезбеди одржлив развој
на општината Богданци, остварено преку:
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-

Развојот на лесна и незагадувачка индустрија и локалната економија во
Општината,
Современа и ефикасна комунална инфраструктурна опременост,
Обезбедување на брза и лесна сообраќајна врска со непосредната околина и
пошироко со Општината ,
Зголемено ангажирање на расположивата работна сила преку нови
вработувања во дејностите предвидени со урбанистичкиот план,
Рационално користење на земјиштето,
Обезбедување на концепциски решенија и мерки за заштита на животната
средина,
Обезбедување на решенија и мерки за заштита и спасување.

Врска со други плански документи:
Предметниот простор во рамки на дефинираниот плански опфат кој е предмет на
Урбанистичкиот план вон населено место е организиран простор за кој во
изминатиот период нема изготвено планска документација.
Предложената локација за стопански комплекс е надвор од урбаниот опфат на
најблиската населба.
Согласно Решението за Услови за планирање и Условите за планирање од страна
на Агенцијата за планирање на просторот, планираната намена е стопански
комплекс винарија.
Во тој контекст, реализацијата на УП вон населено место за стопански комплекс
винарија Дивино, општина Богданци, Плански Период 2009-2019, нацрт план е во
согласност со определбите на Просторниот план на Р. Македонија (2002-2020 год.),
а изградбата и функционирањето на планираните капацитети ќе бидат поставени
врз принципите за заштита на животната средина и истовремено рационално
користење на земјиштето.
Во рамките на планскиот опфат, т.е. во рамките на предвидената парцела
предвидени се следните класи на намени:
¾ Г. Производство, дистржбуција и сервиси:
•
•
•

Г2 - лесна и незагадувачжа индустрија (Винарска визба)
ГЗ -сервиси
Г4 – стоваришта

Основна класа на намена во рамките на градежната парцела е Г2 - лесна и
незагадувачка индустрија во која спаѓаат сите видови производство за кои не е
потребна голема потрошувачка на енергија, не создаваат голем промет на
суровини, материјали и сообраќај и не се извор на штетни материи и загадувачки
супстанции (во конкретниот случај винарска визба).
Како компактабилни класи на намена утврдени се следните класи на намена: ГЗ сервиси за одржување и поправка на опрема и индустриски производи, Г4 стоваришта во кои спаѓаат сите видови отворен или затворен простор, во
специјални услови за чување и сл.
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Точната класа на алтернативната намена ќе се определи со Архитектонско
урбанистички проект и истата не смее да изнесува повеќе од 30 % од основната
класа на намена.
¾ Д. Зеленило и рекреацвја
•

Д1 – парковско зеленило

Од еколошки аспект утврдено е 15 % од градежната парцела да се намени со класа
на намена Д1 (парковско зеленило).
Во случај на неспроведување на Урбанистичкот план се очекува да се случуваат/
еволуираат следниве состојби:
−

Подрачјето кое е во рамките на планскиот опфат и понатаму ќе претставува
земјиште со помала економска вредност, а тоа директно влијае на
намалување на животниот стандард на локалното население,

−

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 и
жителите од Општината,

−

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,

−

Пејсажните карактеристики и биолошката
непроменети на сегашното ниско ниво.

разновидност

ќе

останат

Исто така, со нереализирање на предвидената сообраќајна и останата комунална
инфраструктура, нема да се искористат можностите за понатамошен просторен
развој, кои ги нуди ова подрачје.
При изготвувањето на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина
извршени се анализи на веројатните влијанија при имплементација на планскот
документ, при што, истите се детерминираат како влијанија кои позитивно се
рефлектираат врз животнат 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
урбанистичкиот план, 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, при имплементацијата на УП се очекуваат позитивни влијанија
врз социо-економскиот развој на Општинатa и пошироко, како што се:
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-

Подобрување на бизнис климата,
Отворање на нови работни места,
Развој на уризам,
Зголемување на доходот по глава на жител и стапката на економски раст,
Зголемување на нивото на животен стандард,

остварено преку:
-

Создавање на подобра комуникациски врски,
Зголемување на достапност до работните места,
Зголемување на пазарниот потенцијал.

Изградбата на стопанскиот комплекс се очекува да предизвика позитивни импулси и
ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока организација,
инфраструктурна опременост и уреденост на просторот и се разбира економски
ефекти манифестирани преку привлекување на нова работна сила и вработување, и
во крајна мера обезбедување на комунален надомeсток кој би се вратил во форма
на инфраструктурна опременост на просторот.
Влијанија врз населението и човековото здравје
Со имплементација на планскиот документ се очекуваат позитивни долгорочни
влијанија врз демографскиот развој на населението од околината. Бидејќи се
работи за стопански комплекс за винарија и фарма ќе се јави потреба од
одгледување на лозови насади, тргување со сточна храна, производи за
одгледување на сточниот фонд, препарати за одржување на хигиената и други
производи неопходни за секојдневната работа на стопанскиот комплекс.
За време на изградба на стопанскиот комплекс ќе дојде до активирање и
привремено запослување на голем број на работници од различни услужни дејности
што директно позитивно ќе влијае на животниот стандард и ќе резултира со
намалување на миграцијата село – град.
Влијанието е локално бидејќи се очекува вработување на лица од Општината.
Истовремено заради атрактивноста на планскиот опфат и спремноста на приватни
лица да инвестираат како и привлекување на инвеститори во подолг временски
период, ќе доведе до подобрување на нивото на животен стандард, што ќе
резултира со намалување на миграцијата село - град.
Во однос на човековото здравје на околното население, не се очекуваат значителни
влијанија заради видот и природата на проектните содржини (лесна и незагадувачка
- винарија), кои, гренерално гледано, не спаѓаат во групата на големи и директни
згадувачи на животната средина и човековото здравје.
Во текот на изградбата на стопанскиот комплекс, 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.
Најголемото негативно влијание врз здравјето на луѓето се очекува од отпадните
води кои ќе се создаваат во стопанскиот комплекс поради предвидените содржини.
Овие влијанија се појавуваат поради можното нарушување на квалитетот на водата
на реципиентот и менување на сегашниот био-хемискиот статус со кој се
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карактеризира квалитетот на истата. Исто така се очекува и мало влијание врз
подземните води во регионот.
Тоа е причината за предвидување на превентивни мерки на заштита на отпадните
води преку соодветни технички зафати за нивно пречистување до ниво на
прифатливост во однос на квалитетот на реципиентот.
Се очекуваат незначителни директни влијанија врз здравјето на луѓето (бучава,
вибрации, емисии во воздухот од возилата, прашина итн.) во фазата на градба и
работа на стопанскиот комплекс, но и тие се мали и се од локално значење.
Извори на бучава ќе претставуваат транспортните средства кои ќе ги опслужуваат
предвидените стопански објекти, како и превозните средства за транспорт на
вработените во и надвор од предметниот опфат. Особено бучавата ќе биде
зголемена во фазата на имплементација на планираните активности за
инфраструктурно опремување на планскиот опфат и реализацијата на секој
поединечен проект (изградба на инфраструктурните мрежи и стопанските и деловни
објекти). Негативното влијание од бучавата и вибрациите ќе бидат исто така од
локално ниво.
Влијанија врз почвата
Со имплементацијана на овој урбанистички план ќе се оствари рационално
користење на земјиштето преку негова пренамена, кое ќе ефектуира со веќе погоре
споменатите бенефити.
Реализацијата на планот може да предизвика значајни негативни влијанија врз
почвата во случај на несоодветно управување со отпадните води и генерираниот
отпад кој сигурно ќе се создава од стопанскиот комплекс ( отпаден материјал –
фекалии и урина, отпад од ферментираното грозје, комињето и винскиот талог,
цврст отпад, вода и свеж отпад во облик на мил од пречистителната станица,
комунален отпад, биоразградлив отпад и др.). Исто така на квалитетот на почвата
може да влијаат и издувните гасови од транспортните средства, како и емисиите во
воздух од стопанскиот комплекс, но тоа се незначителни емисии.
Активностите за изградба на објектите, кои ќе го сочинуваат стопанскиот комплекс,
како што се: довод на електрична енергија, водоснабдување и одведување на
отпадни води, 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.
Во проектното решение потребно е изготвување на детален специфичен план за
управување со отпадот од стопанскиот комплекс поради неговата карактеристика на
преработка на грозје за добивање на вино, како и одгледување на домашни животни
и големата употреба на биораградлив материјал кој би се создавал и кој може да се
компостира, отпад од фекалии од животните и отпад од пречистителната станица.
Се разбира тука е и класичниот комунален отпад и различните фракции на отпадни
материи кои се среќаваат во секој стопански комплекс (хартија, остатоци од храна,
пластика, батерии, остатоци од масла, електронска опрема и сл.). Токму поради тоа
потребен е План за интегрирано управување со сите типови на отпад на безбеден и
ефикасен начин. Во планот за управување со отпадот би се евидентирале сите
можни фракции на отпад кои ќе се создадат согласно капацитетот на стопанскиот
комплекс и придружните објекти и ќе се предвидат мерки за нивно безбедно
управување. Посебно место треба да заземе анализата на количество на мил кое ќе
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се создава од пречистителната станица, квалитетот на милта во поглед на опасни
супстанции, тешки метали и сува материја за да може безбедно да се користи како
ѓубриво согласно ЕУ Директивата за користење на милта од пречистителни станици
за примена во земјоделието.
Влијанија врз површинските и подземните води
Бидејќи главната намена на земјиштето е изградба на инфраструктура во полза на
планиран стопански комплекс – винарија и фарма, можни извори на емисии на
отпадни води се водите кои ќе се генерираат во комплексот од комињето од
ферментирањето на грозјето, како и при секојдневното хранење и одржување на
хигиена во складовите за грозје.
Се очекува отпадните води да бидат оптоварени со биолошки разградлив
материјал, суспендирани честички и како такви мора да бидат прочистени пред да
се испуштат во реципиентот. Доколку неправилно се управува со отпадните води
истите може да имаат значително негативно влијание врз површинските и
подземните води и тоа не само од локално туку и регионално значење. Потребно е
редовно следење на коефициентот на прочистување на техничкото решение за
прочистување и периодични анализи на пречистените отпадни води со цел да се
види ефикасноста на системот за пречистување (пречистителна станица).
Нарушување на квалитетот на површинските и подземните води може да биде
резултат и од неправилното управување со отпадот, негово складирање во рамките
на објектите или на несоодветни места, како и складирањето и ракувањето со
хемикалии, горива, масла, масти, суровини и др. во рамките на стопанскиот
комплекс. Овие влијанија се појавуваат во фазата на имплементација на планот изградба на објектите и за време на нивното работење, но тие се незначителни во
однос на влијанието на отпадните води од секојдневната работа на фармата.
Обемот и интензитетот на сите влијанија предизвикани од сите поединечни
активности, детално треба да бидат објаснети при изработката на различните
законски потребни документи (Студија за оцена на влијанијата врз животната
средина или Елаборат за заштита на животната средина, а за некои и потреба од
подготовка на Апликација за добивање на ИСКЗ Б дозвола за работа на
производствената инсталација).
Влијанија врз воздухот и климатските фактори
Со имплементација на УП 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 стопанскиот комплекс. Тие не спаѓаат во
групата на големи и директни згадувачи на животната средина и човековото здравје.
Имено, имајќи во предвид дека се планирани дејности со намена - лесна и
незагадувачка индустрија, не се очекуваат големи согорувачки процеси
(најверојатно, само употреба на котли кои би се користеле за греење). Влијанието
на фугитивните емисии во воздухот од издувните гасови од возилата ќе се ублажи
со планираното заштитно зеленило.
Зголемувањето на фреквентноста на возила во самата стопанска област
претставува потенцијална можност за нарушување на квалитетот на амбиентниот
воздух. Сепак, предвидените плански решенија за сообраќајната инфраструктура со
обезбедување на заштитни појаси од високо зеленило и богато хортикултурно
уредување во самиот комплекс, 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.
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Во текот на изградбата на стопанскиот комплекс, предвиден со овој УП, се
очекуваат времени и локални влијанија, во смисла на директни влијанија врз
квалитетот на воздухот, како резултат на појавата на емисии на загадувачки
супстанции и прашина од механизацијата за изградба.
Влијанија предизвикани од управувањето со отпадот
Според планските решенија отпадот кој ќе се генерира во стопанскиот комплекс ќе
се изнесува од страна на овластени фирми и ќе се депонира на соодветна
депонија. Секако дека ова се однесува на комуналниот и инертниот отпад кој според
природата на дејностите кои ќе се одвиваат во комлексот, ќе бидат најмногу
застапени.
Во проектното решение потребно е изготвување на детален специфичен план за
управување со отпадот од стопанскиот комплекс поради неговата карактеристика на
преработка на грозје за добивање на вино и големата употреба на биораградлив
материјал кој би се создавал и кој може да се компостира, отпад од фекалии од
животните и отпад од пречистителната станица. Токму поради тоа потребен е План
за интегрирано управување со сите типови на отпад на безбеден и ефикасен начин.
Во планот за управување со отпадот би се евидентирале сите можни фракции на
отпад кои ќе се создадат согласно капацитетот на стопанскиот комплекс и
придружните објекти и ќе се предвидат мерки за нивно безбедно управување.
Посебно место треба да заземе анализата на количество на мил кое ќе се создава,
квалитетот на милта во поглед на опасни супстанции, тешки метали и сува материја
за да може безбедно да се користи како ѓубриво согласно ЕУ Директивата за
користење на милта од пречистителни станици за примена во земјоделието.
Согласно законската регулатива, создавачите на отпад се должни да ги превземат
сите мерки за собирање, складирање и транспорт за крајно одлагање на отпадот на
соодветни депонии. Со доследна примена на овие законските обврски, не се
очекуваат значајни негативни влијанија од управувањето со отпад.
Влијанија врз флората и фауната
Со реализацијата на УП се очекуваат негативни влијанија врз флората и фауната
кои се наоѓаат на просторот на планскиот опфат. Не се очекува овие влијанија да
бидат значителни.
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.
Стопанскиот комплекс ќе има негативно влијание на птиците бидејќи тие се
чуствителни при човеково присувство. Заради деградирање на живеалиштата и
прекинување на ареалите на движење, се очекува раселување на дел од
животинскиот свет. Динамиката на ваквите влијанија ќе завист од динамиката на
реализирање на стопанскиот комплекс. Негативните влијанија ќе бидат локални, но
не се очекува да бидат значителни.
Но сепак треба да се има во предвид дека се работи за мал опфат, градежните
работи би се завршиле за кратко време поради обемот и карактерот на истите и не
се очекуваат значајни негативни влијанија врз биодиверзитетот.
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Влијанија врз културното наследство
На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културни
наследства, па Стопанскиот комплекс нема да има никакво влијание.
Влијанија врз пределот (пејсажот)
Имплементацијата на Урбанистичкиот план ќе има позитивно влијание на пределот
од аспект на пејзажна и функционална компонираност и ќе делува како една
осмислена урбанизирана целина во која покрај градежните објекти се предвидени
зелени површини со богато хортикултурно уредување.
Соодветно на влијанијата, односно на причините кои придонесуваат 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
Имплементација на планскиот документ ќе предизвика позитивни долгорочни
влијанија врз демографскиот развој на населението од околината со намалување на
миграцијата село-град и зголемување на животниот стандардна населението. Ќе се
зголеми пазарниот потенцијал и ќе се отворат нови работни места.
Во текот на изградбата, 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.
Како мерки за намалување на влијанијата се препорачува: обезбедување на појаси
со високо зеленило и богато хортикултурно уредување на комплексот и
сообраќајниците, за минимизирање на директните влијанија врз здравјето на луѓето
(бучава, вибрации, емисии во воздухот од возилата, емисии на прашина итн.)
Во однос на одржување на нивото на бучава и вибрации на максимално
дозволените за подрачјето на планскиот опфат, како мерки се препорачуваат:
− Доследно следење на подзаконските барања во поглед на степенот на
заштита од бучава на подрачјето на планскиот опфат.
− На ниво на проекти да се бара следното: Градежните постапки да се
планираат соодветно за да се редуцира времето на користење на опрема
која создава најинтензивна бучава. Да се бара користење на опрема со
придушувачи на звук, да се забрани користење на опрема која создава
бучава над максимално дозволената вредност.
Со цел, намалување на здравствениот ризик од емисиите во воздух, вода,
несоодветно управување со отпад , се предлага:
− Да се предвидат редовни систематски прегледи на работниците согласно
законските норми и да се известуваат локалните здравствени работници.
− Да се воспостави систем на собирање, анализа на податоците и подготовка
на план за следење на зависноста на развој на болести со емисиите кои се
јавуваат при работа на повеќенаменскиот комплекс.
Спроведувањето на мерките кои ќе придонесат за спречување или доколку тоа не е
можно, за намалување на влијанијата пооделно врз секој од медиумите на
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животната средина (вода, воздух, почва), ќе претставуваат доволна гаранција
можноста за загрозување на човековото здравје да биде сведена на минимум.
Мерки за намалување на влијанијата врз воздухот и климатските фактори
Со имплементација на Урбанистичкиот план не се очекуваат значителни негативни
влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух и промена на климатските фактори
од работата на деловните субјекти.
Како мерки на заштита се препорачуваат:
−
−
−

−

−

Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на
испуштање на емисии на загадувачки супстанции под максимално
дозволените концентрации.
Примена на најновите технички достигнувања во поглед на превенција од
емисии на загадувачки материи со посебен акцент на хемикалии, лесно
испарливи јагленоводороди и непријатен мирис од пречистителната станица.
Во Студијата за оценка на влијанието на проектот посебно стриктно да се
бара техничко решение кое нуди помали емисии, употреба на соодветни
филтри за фаќање на некои загадувачки материи, воведување на мерки на
почисто производство во фарми и итн.
Спроведување на законските барања во поглед на постепено намалување на
потрошувачката на фосилни горива употребана гориво со мала содрина на
сулфур (екстра лесно масло) или природен гас. Исто така се препорачува
користење на алтернативни извори на енергија.
Спроведување на плански решенија за сообраќајната инфраструктура со
обезбедување на заштитно зеленило и хортикултурно уредување во самиот
комплекс (нивно одржување со обезбедување на технолошка вода за
поливање и одржување на хигиената на сообраќајниците), со што ќе се
намалат нарушувања на квалитетот на воздухот.

Мерки за намалување на влијанијата врз почвата
Во смисла на заштита на почвата се препорачува:
−

−
−

−

Ефикасно управување со различните типови на отпад кои се создаваат на
стопанскиот комплекс со доследно исполнување на националната законска
регулатива во поглед на управувањето со различните фракции на отпад кој
ќе се создава на стопанскиот комплекс.
Следење на барањата на ЕУ политиката за загадување на почвите
(Стратегија на ЕУ за почви и Директива за загадување на почвите).
Намалување на количеството на отпад кој финално се отстранува на
депонии преку доследно исполнување на националната законска регулатива
во поглед на управување со отпадот од страна на операторите со
индустриските капацитети и населението кое ќе живее во семејните куќи во
планскиот опфат.
Во студиите за оценка на влијанието на секој производен проект посебно да
се претстави План за управување со отпадот кој ќе се генерира во објектот,
кој треба да ги содржи начелата на управување со отпадот (минимизирање
на генерирање на отпадот, селекција на место на создавање, рециклирање договор со фирми кои рециклираат отпад, повторна употреба на отпадот во
производниот процес и финално отстранување на неопасниот индустриски
отпад одвоен од опасниот на депонија.
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−
−
−
−

−

−

Да се следат најдобрите практики во светот на искористување на отпадот во
винаријата.
Да се следат насоките и целите дадени во Стратегијата и Планот за
управување со отпад.
Се препорачува пречистителната станица, каде што ќе се одведуваат
отпадните води, да се изгради доследно според пропишаните технички
стандарди за ваков тип на градби.
Се препорачува целосна реализацијана на планските решенија за изградба
на паркиралиштата и манипулативните простори за возилата, односно,
истите да се изведат од бетонирана и непропуслива основа за да се
елиминираат можностите од несакани истекувања на масла и масти врз
почвата.
Одводнувањето на атмосферски води од паркиралиштата и манипулативните
простори да се изведе преку одвојувачи на масла и масти во склад со
постојните прописи, и нивно соодветно прочистување пред испуштањето во
реципиентот.
Индиректното негативно влијание врз квалитетот на почвата како резултат на
издувните гасови од возилата и емисиите во воздух од објектот во
разгледуваната урбана единица, се проценуваат како не многу значајни.
Поради тоа се препорачува изведување на зелени зони и хортикултурни
зафати.

Мерки за заштита на површинските и подземните води
Мерки кои се препорачуваат за заштита на површинските и подземни води се
следниве:
− Почитување на националната законска регулатива во поглед на црпење,
користење на водата, најновите технички достигнувања (најдобри достапни
техники - BAT) за ефикасно користење на водата за соодветниот технолошки
процес.
− Во студиите за оценка на влијанието на секој развоен проект посебно
(Студија за влијание на проектот врз животната средина/Елаборат за
заштита на животната средина/Апликација за ИСКЗ дозвола) стриктно да се
бара техничко решение за ефикасно користење на водата, воведување на
мерки почисто производство преку материјален биланс на водата.
− Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на
испуштање на отпадните води во канализационата мрежа. Следење на
барањата на ЕУ Директивата за интегрирана контрола и заштита од
загадувањето и ЕУ Рамковната Директива за води и ЕУ Директивата за
емисии на приоритетни супстанции кои се испуштаат во отпадните води.
− Во студиите за оценка на влијанието на секој производен проект посебно да
се поентира решението на пречистување на отпадните води, градбата на
пречистителната станица, квалитетот на реципиентот каде водата ќе се
испушта, техниката на пречистување и степенот на пречистување.
− Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на
квалитетот на водата за пиење и редовни контроли на најважните параметри
во поглед на физичко – хемиските и биолошки карактеристики на водата за
пиење.
− Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на
испуштање на отпадните води во реципиентот/канализационата мрежа.
Следење на барањата на ЕУ Директивата за користење на милта на
земјоделско земјиште во поглед на присуство на опасни супстанции, тешки
метали и сува материја.
Технолаб, Скопје
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−
−

Користење на најдобрите достапни техники за пречистителни станици за
винарии, фарми, техники на управување со милта, транспортот на милта и
нејзиното финално отстранување.
Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на
одведување на урбаните отпадни води при изработка на идејните и
основните проекти преку директна соработка со Јавното Комунално
претпријатие.

Поради тоа, во смисла на заштита на подземните води и површинските води
потребно е да се пристапи кон целосна изведба на непропусна канализација за
одводнување на отпадните води и соодветни техничко технолошки зафатиизградба на канализациони системи, соодветен третман на отпадни води во
планираната пречистителна станица, редовна контрола на состојбите на водата и
нејзиниот квалитет.
Се препорачува пречистителната станица каде ќе се одведуваат отпадните води да
се изгради според пропишаните стандарди за ваков тип на градби, со што
влијанието врз површинските и подземните води ќе биде елиминирано.
За правилно работење на пречистителната станици да се изведе одделна
канализациона мрежа и тоа:
-

Канализациона мрежа од санитарна отпадна вода
Канализациона мрежа од технолошка отпадна вода
Атмосферска мрежа од кровови на објекти
Атмосферска мрежа од улици, паркинзи и манипулативен простор со
завршно пречистување во маслофаќач

Индустриски отпадни води пред испуштање во канализационата мрежа да се
пречисти во сопствениот дел на комплексот.
Мерки за намалување на влијанијата предизвикани од зголемена бучава
Со реализацијата на оваа Планска документација се очекуваат не-значајни и
локални негативни влијанија врз животната средина предизвикани од зголемена
бучава со оглед на видот на дејноста која е предвидена да се извршува во рамките
на планскиот опфат.
Зголемувањето на фреквентноста на возила во самата област претставува
потенцијална можност за зголемена бучава во текот на фазата на изградба и
користењето на стопанскиот комплекс.
Поради тоа се препорачува обезбедување на заштитно зеленило и хортикултурно
уредување во самиот комплекс, по должина на сообраќајниците и формирање на
зелени коридори.
Се препорачува и редовно следење и мониторинг на нивото
стопанскиот комплекс.
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Мерки за намалување на влијанијата од создадениот отпад
Според планските решенија отпадот се препорачува да се изнесува од страна на
овластени фирми и да се депонира на соодветни депонии.
Секако дека ова се однесува на комуналниот и неопасен отпад, кој според
природата на дејноста ќе се генерира во рамките на планскиот опфат.
Покрај комуналниот отпад, создаден од вработените, тука спаѓа и отпадот создаден
при редовната работа на канализациониот систем, односно пречистителната
станица – милта, може да се користи за земјоделски цели.
Поради тоа е препорачува превземање на сите мерки за собирање, складирање и
транспорт за крајно одлагање на отпадот на соодветни депонии. Со доследна
примена на овие законските обврски, не се очекуваат значајни негативни влијанија
од управувањето со отпад.
Мерки за намалување на влијанијата врз флората и фауната
Со реализацијата на Планот можни се негативни влијанија врз флората и фауната
кои се наоѓаат на просторот на планскиот опфат, но истите нема да бидат значајни.
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.
Можно е негативно влијание врз птиците бидејќи тие се чуствителни при човеково
присуство.
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 погоре препорачаните мерки и решенија за правилно управување
со просторот, отпадните води и отпадот, индиректно ќе се ублажат негативни
влијанија врз флората и фауната.
Мерки за намалување на влијанијата врз културното наследство
На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културни
наслетства. Мерки не се предвидени.
Мерки за намалување на влијанијата врз пределот (пејсажот)
Имплементацијата на Урбанистичкиот план ќе има позитивно влијание на пределот
од аспект на пејзажна и функционална компонираност со околината и ќе делува како
една осмислена урбанизирана целина во која покрај градежните објекти се
предвидени зелени површини со богато хортикултурно уредување. 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.
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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 општонародна одбрана,
заштита на изворишта на вода за пиење и сл.
Со оваа Планска документација концепциски се предвидуваат сите потребни мерки
за заштита од несреќи и хаварии, придржувајќи се притоа кон законските обврски од
оваа област.
При изработката на УП се предвидени и пропишани мерки за заштита од пожари,
согласно законската регулатива:
•

Сите сообраќајници и пристапи планирани се така да овозможуваат несметан
пристап за пожарни возила со доволна широчина на пристапот, за да се
овозможи лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за
борба против пожарот и спасување на луѓето.

•

Надворешната хидрантска мрежа ќе биде збир на градежни објекти и уреди
со кои водата од извор погоден за снабдување со вода, со цевоводи ќе се
доведува на хидрантските приклучоци кои непосредно ќе се користат за
гаснење на пожари или на нив ќе се приклучуваат противпожарни возила.

•

За сите објекти да ќе се предвиди громобранска инсталација во согласност
со законската регулатива.

Другите елементи за противпожарна заштита ќе се утврдат со посебниот Елаборат
за противпожарна заштита кој ќе биде составен дел на Основниот проект за секоја
поединечна градба.
Во однос на мерките предвидени за заштита од хаварии при техничко-технолошкиот
процес, истите ќе се предвидат со архитектонско-урбанистичките проекти за секој
објект одделно.
За ефикасна заштита на вработените 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 соодветни центри за обука.
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.
Меѓутоа, со оглед на тоа што за овој УП, локацијата на планскиот опфат е однапред
дефинирана, како и намената, па во согласност со тоа од страна на корисникот на
просторот и изготвувачот на Планот не се разгледувани алтернативни решенија.
Местоположбата на локацијата во однос на Општината и во однос на сообраќајните
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коридори и инфраструктурните системи, пристапот со Локален пат, се оценуваат
како позитивна оправданост во однос на избрана локација, намена и економска
оправданост.
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 и

•

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

Реализцијата на Планот за мониториг 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. Тоа е прикажано во следната Табела 3.
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11.0. РЕЗИМЕ ОД ЈАВНА РАСПРАВА
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