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1. ВОВЕД 

 

Основна цел на изработување на УП за село Славеј, КО Врбјани, општина 

Кривогаштани е да се овозможи реална организација на просторот која ќе доведе до 

оптимална реализација на Планот. Урбанистичкиот план за село се однесува на 

формирање на зони со сите намени потребни за функционирање на селото, како 

смерница при планирање на околниот простор и поставување на плански концепции и 

решенија. 

Урбанистичкиот план за село Славеј како основна цел ги има зацртано насоките на 

идниот просторен развој, со создавање услови за планирање на организирани 

простори, дефинирање на оптимални решенија за организирање на основните функции 

преку анализа на постојната состојба и создавање на основна концепција за 

планираните површини со конкретни просторни, сообраќајни и инфраструктурни 

решенија. 

Согласно Условите за планирање на просторот, Законот за Просторно и урбанистичко 

планирање („Сл. Весник на РМ” бр. 24/08, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 60/11, 144/12, 

55/13, 163/13 и 42/14), Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 

планирање („Сл. Весник на РМ” бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13 и 37/14), Правилникот за 

поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови 

(„Сл. Весник на РМ” бр. 78/06 и 37/14), како и друга законска регулатива треба да се 

изготви УП за село Славеј, КО Врбјани, општина Кривогаштани кој треба да се усогласи 

со барањата на корисниците на просторот и Локалната самоуправа, почитувајќи ја 

сопственоста на постојните парцели и функционалната целина на просторот, со 

вградување на оптимални параметри за реализација на градбата, пристап до секоја 

градежна парцела, оптимални решенија на инфраструктурата, создавајќи реални 

услови за реализација на УП за село Славеј, КО Врбјани, општина Кривогаштани што е 

и основна цел за изработка на истиот.  

Со самото реализирање на оваа планска задача се добиваат податоци за почвата, 

воздухот, водата, климатските фактори, населението, здравјето на луѓето, 

материјалните добра и др. и се создаваат услови за изнаоѓање на причините врз 

основа на која се одбираат алтернативите и се предвидуваат мерки за заштита и 

намалување на влијанијата. Со идентификацијата на можните проблеми треба да се 

рационализираат трошоците и да се направи најсоодветен избор на мерките за 

заштита на животната средина. Резултатот од учеството на јавноста треба да се земе 

што е можно повеќе.  

Оцената на влијанието на определени стратегии, планови и програми врз животната 

средина и здравјето на луѓето е постапка со која се проценуваат ефектите врз 

животната средина и здравјето на луѓето од спроведувањето на предложените 

документи. Целта е можните ефекти да бидат земени во предвид во раната фаза на 

подготовката на документите вклучувајќи ги и промените на истите.  

Цел на Стратегиската оцена е да се интегрира заштитата на животната средина и 

здравјето на луѓето во процесот на подготвување и донесување на планските 

документи преку експертска проценка и проценка на јавноста пред донесување на 

истите.  
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Подготовката на планскиот документ ги дефинира и јасно ги утврдува основните, а со 

тек на време и реалните цели и правци во доменот на земјоделството, шумарството, 

енергетиката, индустријата, туризмот, управување со отпадот, управување со водите, 

просторното и урбанистичко планирање и користење на земјиштето, како и 

Националниот акционен план за животна средина и локалните акциони планови за 

животна средина кои ја налага потребата согласно член 65 од Законот за животна 

средина од спроведување на Стратегиската оцена на влијанието на овие плански и 

програмски решенија и цели.  

Стратегиска оцена претставува процедура за проценка на влијанието на плановите, 

стратегиите и програмите врз животната средина и врз здравјето на луѓето. 

Стратегиската оцена на животната средина е процес во кој се предвидуваат одредени 

мерки, кои имаат за цел заштита на животната средина од сите можни влијанија и тоа 

уште во процесот на планирање и донесување одлуки за одредени стратегии, планови 

и програми, т.е. плански документи.  

Преку навремено спроведување на постапката за стратегиска оцена на животната 

средина се обезбедува иденитификување на сите можни негативни и позитивни 

влијанија на целите на планот, програмата или стратегијата врз животната средина, а 

исто таке се дефинираат и алтернативи и можни мерки за спречување, намалување и 

ублажување на негативните влијанија врз сите елементи на животната средина. 

ЕУ Директивите и националното законодавство апелираат да стратегиска оцена на 

влијанието на планскиот документ како процес се одвива паралелно со развојот на 

планскиот документ, со цел целите на животната средина навреме да се земат во 

предвид при дефинирање на целите на самиот плански документ. Постапката за 

стратегиска оцена на животната средина треба да обезбеди високо ниво на заштита на 

животната средина, спроведување на насоките од релевантни стратешки и плански 

документи и интегрирање на целите на животната средина во подготовката и 

усвојувањето на стратегии, планови и програми (плански документи), а во насока на 

промовирање на одржливиот развој. Стратегиската оцена треба да ги земе во предвид 

сите влијанија врз животната средина и притоа се стреми: 

- Да овозможи вградување на аспектите на животната средина во процесот на 

урбанистичкото планирање  

- Да ја зголеми ефикасноста при донесување на одлуки во однос на заштита на 

животната средина; 

- Да обезбеди интегриран приод кон животната средина; 

- Да го овозможи учеството на јавноста и консултирање со јавноста во процесот 

на донесување на одлуки;  

- Да ја поттикне меѓусекторската соработка; 

- Да се вградат одредбите на одржливиот развој (економски, социјални и 

еколошки аспекти). 

 

2. ЦЕЛ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА 

 

Целта на постапката за стратегиска оцена на животната средина е идентификација и 

анализа на влијанијата врз животната средина, животот и здравјето на луѓето кои би 
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произлегле со имплементација на планскиот документ. Постапката за стратегиска 

оцена на животната средина треба да обезбеди високо ниво на заштита на животната 

средина, спроведување на насоките од релевантни стратешки и плански документи и 

интегрирање на целите на животната средина во подготовката и усвојувањето на 

стратегии, планови и програми (плански документи), а во насока на промовирање на 

одржливиот развој. 

Стратегиската оцена претставува формална и систематска оцена на значајните 

влијанија врз животната средина кои би произлегле со имплементацијата на 

предвидениот планскиот документ врз животната средина, но пред носење на одлуката 

за негово усвојување. Процесот на стратегиска оцена опфаќа: 

 Подготовка на Извештај за стратегиска оцена каде што значајните влијанија од 

планскиот документ се идентификувани и оценети; 

 Консултации со засегната јавност, органот надлежен за работи од областа на 

животната средина и останатите органи засегнати со имплементацијата на 

планскиот документ; 

 Интегрирање на социјалните, економските и аспектите на животната средина; 

 Земање предвид на заклучоците од Извештајот и консултациите при 

финализирање на нацрт планскиот документ; 

 Објавување на одлуката за усвојување на планскиот документ и како 

стратегиската оцена влијаела врз усвојувањето на документот. 

Урбанистичкиот план за село Славеј како основна цел ги има зацртано насоките на 

идниот просторен развој, со создавање услови за планирање на организирани 

простори , дефинирање на оптимални решенија за организирање на основните 

функции преку анализа на постојната состојба и создавање на основна концепција за 

планираните површини со конкретни просторни, сообраќајни и инфраструктурни 

решенија. 

 

 

2.1. ПРИМЕНЕТА МЕТОДОЛОГИЈА 

 

При подготовка на извештајот за Стратегиска оцена на влијанието од реализацијата на 

урбанистичкиот план, експертскиот тим ја примени стандардната методологија, која се 

состоеше од следните чекори: 

- Состанок со одговорните лица на инвеститорот; 

- Посета на локацијата и проучување на теренот; 

- Анализа на сегашната состојба со животната средина на предметниот опфат и 

неговата непосредна близина; 

- Идентификување на медиумите и областите на животната средина кои би биле 

најосетливи при реализацијата на планот; 

- Анализа на урбанистичката планска документација, намената на земјиштето и 

планираните функции на планскиот опфат; 

- Идентификување на веќе постоечките дефинирани цели за заштита и 

унапредување на животната средина во стратешки документи, како на локално 

така и на национално ниво; 
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- Идентификување на потенцијалните негативни влијанија врз здравјето на 

човекот и животната средина од реализација на деталната урбанистичка 

планска документација; 

- Оценка на позитивните и негативните влијанија и анализа на значењето, 

времетраењето и штетноста на истите; 

- Предлог мерки за спречување, намалување и ублажување на влијанијата на 

урбанистичката планска документација врз животната средина; 

- Креирање на План за мониторинг на реализација на предложените мерки 

Во подготовката на извештајот за стратегиска оцена на урбанистичката планска 

документација беше користена многубројна литература од оваа област, и тоа: 

националната легислатива, стратешки локални и национални документи, урбанистичка 

планска документација, извештаи од меѓународни институции од оваа област и др. 

 

3. ОПИС НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

 

Во извештајот станува збор за УП за село Славеј, КО Врбјани, општина Кривогаштани 

за да се овозможи реална организација на просторот која ќе доведе до оптимална 

реализација на Планот. Урбанистичкиот план за село се однесува на формирање на 

зони со сите намени потребни за функционирање на селото, како смерница при 

планирање на околниот простор и поставување на плански концепции и решенија. 

Урбанистичкиот план за село Славеј како основна цел ги има зацртано насоките на 

идниот просторен развој, со создавање услови за планирање на организирани 

простори, дефинирање на оптимални решенија за организирање на основните функции 

преку анализа на постојната состојба и создавање на основна концепција за 

планираните површини со конкретни просторни, сообраќајни и инфраструктурни 

решенија. 

 

3.1. СОДРЖИНА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

 

Со Просторниот план на Р.Македонија се утврдуваат условите за хумано живеење и 

работа на граѓаните, рационалното управување со просторот и се обезбедуваат 

условите за спроведување на мерки и активности за заштита и унапредување на 

животната средина и природата, заштита од воени дејствија, природни и технолошки 

катастрофи. 

Со донесување на Просторниот план на Р.Македонија (на седницата на Собранието на 

РМ одржана на 11. 06. 2004 година) донесен е и Закон за спроведување на 

Просторниот план на РМ (Сл. весник на РМ, бр. 39/04), со кој се уредуваат условите, 

начините и динамиката на спроведувањето на Просторниот план, како и правата и 

одговорностите на субјектите во спроведувањето на истиот. Просторниот план се 

спроведува со изготвување и донесување на просторни планови за региони, за 

подрачја од посебен интерес, како и со урбанистички планови за населени места и 

друга локална урбанистичка планска документација за планирање и уредување на 

просторот, предвидена со законот. 
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Со Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и урбанистичко 

планирање (Сл.весник на РМ бр.91/09), согласно член 50-а, се дава нова можност за 

иницијативи за изработка на Урбанистичка Плански документ, кои може да бидат 

доставени од физички или правни лица како инвеститори до Општината, за кои 

Општината треба да изготви соодветна Планска програма. Со Планската програма 

треба да се утврдат условите прецизирани со законот, а кои се однесуваат за 

предметната градежна парцела за која се однесува иницијаативата за изработка на УП. 

Постапката за изготвување на урбанистичката планска документација треба да е во 

координација со Просторниот План на Република Македонија и Законот за 

спроведување на Просторниот план на Република Македонија (Сл.весник на РМ 

бр.39/04). При создавањето на концепт за изработка на државната  урбанистичка 

планска документација за изградба на бензиска пумпна станица се настојуваше да се 

запазат  програмските барања,  односно насоките од зонскиот план, барањата на 

инвеститорот и проектираните состојби на сообраќајот со соодветно модифицирање и 

прилагодување на постојната состојба како предуслов за брза реализација.  

Причина за изработка на УПД е токму ширењето на малото стопанство и комерцијални 

објекти на општината. Со оваа УП ќе се овозможи вреднување на приватната 

сопственост и побрза реализација на приватната иницијатива, а со тоа и подобрување 

на социо-економската положба на одреден број на жители од општината Кривогаштани. 

Урбанистичката планска документација е изготвена согласно Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (Сл. весник на Р. Македонија бр. 24/08), Правилникот за 

поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови 

(Сл.весник на Р.М.78/06) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 

планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 78/06 и 140/07). 

Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, УП како плански документ 

се изработува во две фази односно како Нацрт планска документација и Предлог 

планска документација. Урбанистичката планска документација согласно Правилникот 

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

планови (Сл.весник на РМ бр. 78/06) се состои од: 

Документациона основа која содржи: 

 Географски и геодетски карактеристики на подрачјето на планскиот опфат; 

 Историјат на планирање и уредување на подрачјето на планскиот опфат и 

неговата околина; 

 Податоци за природни чинители и создадени вредности; 

 Инвентаризација на изграден градежен фонд и вкупна физичка супраструктура; 

 Графичка документација. 

Планска документација која содржи: 

 Вид на планот и опис на планскиот опфат; 

 Извод од услови за планирање на просторот; 

 Планска програма; 

 Опис и образложение на планско-проектниот концепт; 

 Ифраструктурни системи; 

 Мерки за заштита и спасување; 

 Технички услови и начин на градба; 
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 Услови за изградба; 

 Графички прилози. 

Согласно со Законот за изменување и дополнување на Законот за просторно и 

урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.91/09), согласно член 50, со 

урбанистичка планска документација може да се врши уредување и користење на 

просторот со определување на градежна парцела во и вон планскиот опфат, како и 

уредување и користење на просторот во рамките на формирана градежна парцела, за 

градби утврдени со закон. 

 

3.2. ПЛАНСКИ ОПФАТ 

 

Со Урбанистичкиот план за село Славеј се опфаќа целиот населен простор во рамките 

на планскиот опфат. Границата на опфатот е дефиниран: 

-На југ границата на планскиот опфат се движи по осовина на регионален пат Р1306 

(Прилеп – Крушево) до КП бр.196; 

-На западна страна кон север границата ги опфаќа следните катастарски парцели: КО 

бр. 197/1, 198, 202, 205 до КП бр.208; 

-На север границата поминува по северната граница на КП бр.210/1 На северна и 

источна страна граница на планскиот опфат претставува границата на К.О. Врбјани со 

К.О. Големо Коњари. 

За предметната локација постои плански документ, поради која причина сите влезни 

параметри при планирањето на просторот и поставувањето на планските концепции и 

решенија по сите области се базираат на истиот, односно Урбанистички план за 

населено место Славеј од 1988 год. Неопходно е воспоставување на ефикасна 

контрола на користењето и уредувањето на земјиштето и утврдување на норми и 

стандарди за градба. 

Со самата иницијатива за изработка на оваа урбанистичка планска документација се 

врши делумно истражување како и се определуваат активностите и организацијата на 

просторот.  

Неопходно е воспоставување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на 

земјиштето и утврдување на норми и стандарди за градба. Со изработка на овој УПС 

треба да се овозможат услови за градба на ваков вид објекти кои ќе овозможат 

позитивни ефекти со својата функција 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. Со тоа се создаваат услови за урбанизација, развој и напредок на 

населените места. 

Исто така треба максимално да се чува и негува духот, амбиенталните вредности и 

мерилото, како основни елементи на историскиот развој на населбата. При тоа е 

потребно да се покренат прашања за утврдување на начинот и средствата за усмерено 

планско дејствување врз просторната организација на населеното место. Вкупната 

површина на просторот во планскиот опфат изнесува 30,88 ха. 
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3.3. НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО 

 

Во рамките на планскиот опфат, класа на намена домување во станбени куќи. зафаќа 

површина од 13,10 ха со изградени објекти. Објектите за домување се претежно 

изградени со катност П до П+1. Процентот на изграденост во однос на вкупната 

површина на парцелите на кои се изградени објектите за домување изнесува 10%. 

Коефициентот на искористеност на земјиштето изнесува 0,15 во однос на вкупната 

површина на парцелата со изградени објекти за домување.  

1 Површина на плански опфат 30,88ха 

2 Површина за домување 13,10ха 

3 Вкупна површина под градби 1,26ха 

4 Просечен процент на изграденост 10% 

(во однос на површината за домување) 

5 Просечен коефициент на искористеност 0,5 

6 Број на евидентирани објекти за домување 174 

7 Број на жители 390 

8 Број на домаќинства 185 

9 Просечен број на членови во едно домаќинство 2,1 

10 Густина на населеност 12ж/ха 

Спратноста на објектите се движи од П до П+1 со застапеност на сите конструктивни 

системи, скелетен, масивен, мешовит и монтажен. 

Во рамките на планскиот опфат не се евидентирани бесправно изградени градби.  

 

Намена на земјиштето е планска определба за целите за користење или изградба на 

земјиштето.  Согласно планските решенија за уредување на просторот е со следните 

класи на намени: 

А – Домување 

А1 – семејно домување во станбени куќи 

В – Јавни институции 

В1 – образование и наука 

Г – Лесна индустрија 

Г2 – лесна индустрија 

Д – Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори 

Д2 – заштитно зеленило 

Е – Инфраструктура 

Е1 – комунална инфраструктура 

Е2 – комунална супраструктура 

 

Инфраструктура 

За спроведување на сите надземни и подземни градби и инсталации од 

инфраструктурата се обезбедени коридори помеѓу регулационите линии и во зависност 

од потребите и важечките законски и нормативни акти ќе се видат можни интервенции. 
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Во просторот наменет за улици по правило се сместуваат комуналните инсталации и 

градби, и тоа: 

- канализација; 

- водовод; 

- подземни електрични кабли; 

- подземни Тткаблови и кабловски канали 

- пароводни и гасоводни цевки; 

- површинско одводнување на улиците; 

- улично осветлување; 

- сообраќајни знаци; 

- дрвореди и друго зеленило. 

 

Трафостаници 

Локациите на трафостаниците треба да бидат лесно пристапни со товарно возило од 

сообраќајниците. Преостанатиот простор да биде организиран со уредени зелени 

површини. Во колку локацијата е предвидена во склоп на градба треба да се обезбедат 

следните услови: 

- да биде во приземје на градба 

- лесно пристапна до сообраќајница 

- темелењето на трансформаторите да биде издвоено од темелите на градбата. 

- да се преземат сите мерки за обезбедување од пожар. 

- да се превземат мерки за обезбедување од вибрации и бучава предизвикана од 

работата на трансформаторот. 

 

3.3.1. СЕГАШНА СОСТОЈБА НА ПРЕДМЕТНИОТ ПРОСТОР 

 

Населеното место Славеј се наоѓа во К.О. Врбјани, на север од регионалниот патен 

правец Прилеп-Крушево (Р1306), општина Кривогаштани. Површината на ПО изнесува 

30,99ха. Катноста на предвидените објекти е од П+2+Пк за семејните куќи. 

Предвидените објекти, во најголем процент се во категоријата на семејни куќи со 

намена А1, додека помала површина од планскиот опфат има намена комерцијални и 

деловни намени, јавни функции, мало стопанство, спорт и рекреација. 

Теренот на местото на планскиот опфат е со благ нагиб, а почвата е со релативно 

добри геомеханички карактеристики и со слаба пошуменост. Во поглед на сеизмичката 

загрозеност планскиот опфат се наоѓа во зона со коефициент на сеизмичност од 8 

степени по Макросеизмичката скала (МСС);  

Во планскиот опфат не поминува река, со тоа и загрозеноста од евентуални поплави е 

сведена на минимум, односно не постои таква загрозеност. 

Предвидената густината на објектите и сообраќајната инфрастуктура во градежната 

парцела е со урбанистичко технички карактеристики со кои се овозможуваат 

превентивните оперативните мерки за ЗС. 
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Јавни функции 

Во село Славеј на дел од КП бр.371 евидентиран е објект со намена: 

В4-државни институции, со површина на парцела од 0,47ха и градба со површина од 

0,03ха. 

 

Производство, дистрибуција и сервиси 

 

На дел од КП бр.373 евидентиран е објект со намена: 

Г2-лесна индустрија, со површина на парцела од 2,0ха. 

 

Сообраќајна инфраструктура 

 

Сообраќајната мрежа низ селото е недоволно оформена и со несоодветна коловозна 

конструкција (земјени профили), испресечена на повеќе места со суводолици, така да 

не одговара на сегашните потреби и е изложена на поплавувања и оштетувања. 

Релевантен регионален патен правец за предметната локација е Р-516 – (Прилеп-врска 

со Р 526-Крушево-Сладуево-врска со Р- 416). Врз основа на Одлуката за 

категоризација на државните патишта (Сл.вресник бр. 133/11, 150/11 и 20/12) овој 

регинален патен правец влегува во групата на регионални патишта “Р1” и се применува 

со ознаката: Р1306 – (Прилеп-врска со Р1303- Кривогаштани-Крушево-Следуево-врска 

со Р1305). Останатата сообраќајна мрежа во селото е претежно неасфалтирани улици 

за пристап до катастарските парцели. 

 

 Водоснабдување и канализација 

 

Селото Славеј, КО Врбјани општина Кривогаштани, се наоѓа во водостопанското 

подрачје (ВП) “Пелагонија”, кое го опфаќа сливот на горниот тек на Црна Река од 

нејзиниот изворишен дел до водомерниот профил”Скочивир”. За постојниот водовод 

добиени се податоци од страна на ЈП “Пелагонија” Кривогаштани, бр. 03-137/2 од 

05.09.2016г. кои се внесени во графички прилог “Инвентаризација и снимање на 

изградените градби и комунална инфраструктура” од Документациона основа на 

планот. Разводната мрежа е изградена од ПВЦ цевки со димензии од 75мм. Во секој 

случај истиот е добра можност за прифаќање и дополнување на потребните количини 

питка вода. За во иднина потребно е проширување на водоводната мрежа во планскиот 

опфат со етапна реконструкција. 

 

Фекална канализација 

Во село Славеј постои фекална канализација, согласно добиените податоци од страна 

на ЈП “Пелагонија” Кривогаштани, бр. 03-137/2 од 05.09.2016г. истите се внесени во 

графички прилог “Инвентаризација и снимање на изградените градби и комунална 

инфраструктура” од Документациона основа на планот. Фекалната канализација е 

изведена со димензии од 250мм. Третман на отпадните води во пречиститрелна 

станица и нивно испуштањер во реципиентот од како нивниот квалитет ќе биде 

доведен во согласност со “Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, 
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акумулациите и подземните води”. Постојниот 400кВ вод Битола-Скопје минува источно 

од с.Славеј и немаат конфликт. Постојните, како и планираните преносни 110кВ водови 

немаат конфликт со планскиот опфат на с.Славеј. Согласно добиената Потврда за 

подземни и надземни инсталации на дистрибутивната мрежа, бр. 24-1905/2 од 

12.08.2016г. во планскиот опфат поминува среднонапонски воздушен вод, 

нисконапонски водови како и трафостаница кои се внесени во Документациона основа 

на планот. Телекомуникационите услуги се обезбедуваат врз основа на добро 

воспоставената телекомуникациона мрежа со примена на најсовремени технологии. Во 

опфатот согласно добиените Податоци за постојни тк инсталации, бр. 07-331185/1 од 

01.09.2016г., постојат подземни тк инсталации. Теренот е исто така покриен со сигнали 

од мобилната телефонија, на Т – Мобиле, ОНЕ и ВИП. 

 

 

Процена на загрозеноста на планскиот опфат и утврдување на потребните мерки 

за заштата и спасување. 

 

-Нема потреба за изградба на објекти за заштита (засолништа), со оглед да општина 

Кривогаштани, а со тоа и третираниот плански опфат се наоѓа во зона на воена 

загрозеност со III основен степен на загрозеност; 

-Потребно е да се вградат мерки за заштита од пожари, соодветни на степенот на 

загрозеност на планскиот опфат и категоријата на технолошкиот процес на 

предвидените капацитети во истиот. 

Очекувано пожарно оптеретување е 420-840 КЈ, што произлегува од оптеретување 25-

50 кг/м². Тоа значи дека оптеретувањето е средно и појавениот пожар може да се 

пренесува во непосредната околина, што диктира поставување на противпожарни 

хидранти на 80-100м растојание. 

-Со оглед да поширокиот реон во кој се наоѓа третираниот плански опфат не е 

регистриран по присуството на заостанати неексплодирани убојни средства (НУС), 

нема потреба во планската документација да се вградат превентивни мерки за заштита 

од истите; 

-Со оглед да планскиот опфат се наоѓа во сеимичка зона (8 степени по МСС), треба да 

бидат застапени соодветни превентивни технички мерки; 

-Дејноста на предвидените објекти-капацитети е од таков вид да не постои 

производствен процес кој би предизвикал повисок степен на загрозеност на луѓето и 

материјалните добра како во плански опфат, така и во поблиската околина на истиот. 

Бидејќи во близина на планскиот опфат има водоводна мрежа, согласно Законот за ЗС 

планирано е потребниот проток на вода за гасење на пожари да се обезбеди од 

градската мрежа во рамките на планскиот опфат. 

-Во рамките на опфатот предвидена е изградба на хидрантска мрежа за гасење 

пожари, која од градскиот водовод се напојува со вода преку шмукална пумпа – 

регулирано со член 4 од Правилникот за техничките нормативи за хидрантска мрежа за 

гасење на пожари. 

Со оглед на мала површина и формата на планскиот опфат, предвидени се 

надворешни хидранти со пречник 80 до 100мм, на меѓусебно растојание помало од 
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150м, со пречник на разводниот цевовод не помал од 100мм со проток на вода од 10 

л/сек и обезбеден потребен-пресметан притисок (5 бари) на местото на 

потрошувачката, кој не смее да биде помал од 2,5 бари (член 17,20 и 21 од 

гореспомнатиот Правилник). Надворешните хидранти се предвидени подземни и на 

растојание 5-10м од објектите. 

Предвидена прописна оддалеченост меѓу објектите која не дозволува префрлање на 

евентуалниот пожар од еден на друг објект. Предвиден прописна пристапна улица со 

ширина на коловозот од 6,00м и прописна ,со што е обезбеден непречен пристап на ПП 

и други возила. Внатрешно сообраќајно решение (сообраќајници и платоа) овозможува 

непречен пристап и маневар на силите и средствата за гасење пожари. Носивоста на 

коловозот на сообраќајниците треба да изнесува 10 тони на осовинско оптеретување,а 

минималната ширина на едносмерна сообраќајница изнесува 3,00м. 

-Избор на градежни материјали за изградба на предвидените објекти со конструктивни 

елементи со потребен степен на отпорност на пожари. 

 

3.3.2. ПЛАНСКИ КОНЦЕПТ ЗА ИДЕН ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ 

 

Предложени плански решенија за уредување на просторот се базираат врз предходно 

изготвена документација односно Урбанистички план за населено место Славеј од 1988 

год.  

Предложената организација на просторот произлегува од реалните потреби за развој 

на неземјоделски дејности, со оптимално почитување на меѓусебните влијанија, 

објективно усогласување на можностите и потребите, намалувањето на конфликтите 

помеѓу пооделни функции, создавање на здрава животна средина и предвидување на 

мерки за заштита на населението од пожар и разни непогоди. Планскиот концепт на 

развојот и уредувањето на селските подрачја (во овој случај се работи за простор кој е 

најблизу до селски населби),претставува значајно, стратешко прашање и интегрален 

дел на глобалниот концепт на долгорочниот просторен развој на државата. Негова 

основна определба претставува унапредување на квалитетот на животните услови во 

руралната средина и намалување на постојната разлика во однос на условите во 

урбаните средини, преку интегрален –сеопфатен развој на селото. 

Урбанистичкиот план за село Славеј, КО Врбјани, општина Кривогаштани се однесува 

за плански опфат со површина од 30,88 ха. Со цел да се обезбеди рационално 

користење на градежното земјиште да се спречи одливот на селското население и да 

се овозможат услови за ревитализација на населено место Славеј, а согласно Законот 

за просторно и урбанистичко планирање, се пристапува кон изработка на Урбанистички 

план за село Славеј. При изработка на урбанистичката документација КО Врбјани е 

применет методолошки пристап и постапка согласно 

1. Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р.М. бр. 199/14, 

44/15, 193/15 и 31/16), 

2. Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на 

РМ, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15,35/16 и 163/16). 

3. Правилник за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на 

урбанистички планови (Сл.весник на РМ бр. 142/15). 



Урбанистички план за село Славеј,  КО Славеј, Општина Кривогаштани 
 

16 

 

Урбанистичкиот план за село се однесува на формирање на зони со сите намени 

потребни за функционирање на селото, како смерница припланирање на околниот 

простор и поставување на плански концепции и решенија. 

Цел на Урбанистичкиот план за село Славеј, КО Врбјани, Општина Кривогаштани, е 

утврдување на класата на намена, сообраќајната инфраструктура, како и комунална 

инфраструктура во склад со важечките Закони и Правилници и детално да се 

дефинираат сите урбанистички, архитектонски и комунални параметри за идни 

градежни активности на објектот. Сите поединечни елементи на планот ќе содржат 

текстуален дел  со нумерички показатели за постојната и планираната состојба како и 

потребен број на графички прилози. 
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Во дефинирање на просторната организација потребни се критериуми кои планот ќе го 

дефинира како развоен документ кој ќе го валоризира и заштити соседското право и 

јавниот интерес. 

Во дефинирање на планскиот концепт важни се следните критериуми: 

- Дефинирање на сообраќајна мрежа; 

- Задоволување на современите норми за градење и работа во рамките на 

важечките норми за урбанистичко планирање; 

- Условување на сообраќајна инфраструктура за безбеден пристап до секој 

објект; 

- Условување на пешачкото движење во функција на инвалидизирани лица, без 

бариери; 

- Условување на потребите за паркирање да се решат во сопствените парцели; 

- Задоволување на потребите од енергија преку адекватна и рационална 

инфраструктурна мрежа; 

Задоволување на потребите од водоснабдување преку адекватна и рационална 

инфраструктурна мрежа; 

- Адекватно и рационално прифаќање на отпадни води (фекални и атмосферски 

одделно) преку адекватна и рационална инфраструктурна мрежа; 

Село Славеј е поделено на четири блока означени со броеви 1, 2, 3 и 4. За планирање 

на површини за градба потребна е претходна изработка на Архитектонско-

урбанистички проект доколку во рамките на градежните парцели се планира поделба 

на повеќе парцели или планирање на поголем број површини за градба. Детална 

разработка е направена за блок 1. Останатите блокови 2, 3 и 4 планирани се со класи 

на намена, додека планирањето на градежни парцели и површини за градба, 

разработени со АУП согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. 

весник на Р.М. бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Правилникот за стандарди и 
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нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, број 142/15, 217/15, 

222/15,228/15 и 35/16) и Правилник за поблиска содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистички планови (Сл.весник на РМ бр.  142/15). Изградбата на 

новопредвидените градби, доградби, надградби, реконструкции и адаптации на 

постојните градби, како и изградбата на улиците и комуналната инфраструктура ќе се 

изведуваат според важечката законска и подзаконска регулатива, овие услови, 

одобрената техничка документација како и важечките технички прописи во 

градежништвото. 

 

БЛОК 1 

Блок 1 има површина од 8,18ха, лоциран на југозападна страна од планскиот опфат и 

содржи 54 градежни парцели, означени од број 1.1 до број 1.54 со намена А1- 

домување во станбени куќи, Е2-комунална супраструктура (трафостаница), површина 

со намена Д1-парковско зеленило и сообраќајна инфраструктура. Површините на 

класите на намена содржани во блок 1, нивното процентуално учество во однос на 

површината на блокот, како и компатибилните класи на намена за секоја класа на 

намена се дадени во табелата: 

 

 
 

Градежните парцели означени од број 1.2 до број 1.53 имаат намена А1-домување во 

станбени куќи. Во сите градежни парцели се планира нова површина за градба или 

доградба на постоечката со максимална дозволена висина на градба од 10,20м и 

катност П+2+Пк. Во табеларниот приказ се прикажани сите градежни парцели со број, 

површина на парцела, површина за градба, процент на изграденост, коефициент на 

искористеност, максимална изградена површина, намена на површини, кота на венец, 

катност, паркирање. Постојната катастарска поделба на парцелите е почитувана и 

потврдена во максимална можна мерка, а корегирана со цел за оформување на 

поволни градежни парцели. Сообраќајни услови: Пристапи до градежните парцели со 

намена А1- домување во станбени куќи се обезбедени од планираните станбени и 

пристапни улици во рамките на блок 1. Паркирањето да се планира во рамките на 

градежната парцела. Врз основа на дадените услови, за планирање на две или повеќе 

градби во рамките на дадената површина за градба во една градежна парцела, 

задолжително е изработка на архитектонскоурбанистички проект (АУП), кој ќе биде 
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одобрен од страна на локална самоуправа Кривогаштани, при што треба да се 

задоволени параметрите за уредување на просторот. 

 

2. Лесна индустрија 

Градежната парцела означена со број 1.1 има класа на намена Г2 – Лесна индустрија 

со можност за планирање на компатибилни класи на намена: Б1, Б2, Д2, Д3, Д4, Г3, Г4 

со површина до 30% од површината на основната класа на намена, Б4 до 10% од Г2 и 

В2 до 5% од Г2. Вкупно учество на компатибилните класи на намена во однос на 

основната класа на намена да изнесува 49%. За парцелата со класа на намена Г2 за 

планирање на градби задолжителна е изработка на Архитектонско урбанистички 

проект, со задолжително планирање на прочистителна станица. Површината за градба 

е новопредвидена со дозволена катност П+1 и кота на венец со висина зависно од 

технолошкиот процес. Површината на парцелата изнесува 18470 м2 со 

новопредвидена површина за градба од 15071м2. Процентот на изграденост изнесува 

82% коефициентот на искористеност на земјиштето изнесува 1,6. Колскиот пристап до 

парцелата е од сервисна улица “2”. Паркирањето и гаражирањето е предвидено да се 

реши во рамките на градежната парцела.Паркирањето ќе се дефинира во согласност 

со член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 

(Сл.весник на Р.М бр 142/15, 217/15, 222/15, 228/15 и 35/16). Обезбедувањето на 

потребниот број на паркинг места претставува основен услов за постигнување на 

максималната висина и габарит на градба. 

 

Комунална супраструктура 

Со намена Е2-комунална супраструктура (трафостаница) е градежна парцела 1.54. 

Парцелата има површина од 73м2 и површина за градба од 28м2. Процент на 

изграденост изнесува 38%, коефициент на искористеност на земјиштето од 1,5. 

Пристап до градежна парцела бр. 1.54 е обезбеден од сервисна улица “3”. 

 

БЛОК 2 

 

Блок 2 има површина од 8,77ха, лоциран на северозападна страна од планскиот опфат 

и содржи намени: А1- домување во станбени куќи и сообраќајна инфраструктура. 

Површините на класите на намена содржани во блок 2, нивното процентуално учество 

во однос на површината на блокот, како и компатибилните класи на намена за секоја 

класа на намена се дадени во табелата: 
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БЛОК 3 

Блок 3 има површина од 6,28ха, лоциран на североисточната страна од планскиот 

опфат и содржи намени: А1- домување во станбени куќи, В1-образование и наука и 

сообраќајна инфраструктура. Површините на класите на намена содржани во блок 3, 

нивното процентуално учество во однос на површината на блокот, како и 

компатибилните класи на намена за секоја класа на намена се дадени во табелата: 

 

 
 

БЛОК 4 

 

Блок 4 има површина од 7,66ха, лоциран на југоисточната страна од планскиот опфат и 

содржи намени: А1- домување во станбени куќи, Д2-заштитно зеленило и сообраќајна 

инфраструктура. Површините на класите на намена содржани во блок 3, нивното 

процентуално учество во однос на површината на блокот, како и компатибилните класи 

на намена за секоја класа на намена се дадени во табелата: 
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3.3.3. РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПЛАНСКОТО РЕШЕНИЕ 

 
Површината во границите на планскиот опфат на УП за село Славеј изнесува 30,88 ха. 

Покрај основната намена на просторот: домување во станбени куќи, застапени се: јавни 

институции, лесна и незагадувачка индуструја, инфраструктура и зеленило и 
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рекреација. Од јавни институции во рамките на планскиот опфат застапени се класа на 

намена В.1-образование и наука која зафаќа површина од 0,87х. Вкупна површина што 

ја зафаќаат парцелите со класа на намена. 

В. ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ изнесува 0,87ха (3% од површината на планскиот опфат). 

Домување во рамките на планскиот опфат е застапено со класа на намена А.1- 

домување во станбени куќи со вкупна површина од 22,67ха. Класа на намена А. 

ДОМУВАЊЕ е застапена на 73% од површината на планскиот опфат. Производство, 

дистрибуција и сервиси во рамките на планскиот опфат е планирано со поединечна 

класа на намена Г2-лесна индустрија со површина од 1,85ха односно 6% од 

површината на планскиот опфат. Класа на намена Д2-заштитно зеленило како 

заштитен појас покрај регионалниот пат Прилеп-Крушево со површина од 0,09ха. 

 

Е. ИНФРАСТРУКТУРА 

Е.1-Сообраќајна инфраструктура (улици, пристапи, пешачки улици и тротоари) зафаќа 

површина од 3,97ха односно 13% од планскиот опфат.  

Е.2-комунална супраструктура - (трафостаници) со вкупна површина од 0,02ха. 

Вкупна површина со намена Е. ИНФРАСТРУКТУРА изнесува 3,99ха односно 13% од 

планскиот опфат. 

Парцелацијата во рамките на планскиот опфат е вршена во најголем број случаи со 

задржување на катастарските граници на парцелите. Заради полесно согледување на 

просторот извршена е нумерација на градежните парцели во нив. За блок 1 направена 

е разработка за секоја градежна парцела со планирани површини за градба. Во една 

градежна парцела со намена домување може да се гради само една градба, а во случај 

каде има потреба од планирање на поголем број на градби во рамките на површините 

за градба, потребна е предходна изработка на Архитектонско-урбанистички проект за 

поединечни градежни парцели во рамките на планскиот опфат. 

Местоположбата на градбата во рамките на површината за градба е дефинирана во 

однос на главна градежна линија и големината на површината за градење е ограничена 

од следното:  

- процент на изграденост на парцелата 

- коефициент на искористеност на земјиштето 

- висина на венец, 

- кои параметри се утврдени во зависност од намената на објектот кој што ќе се 

гради. 

Изградените градби, евидентирани во постојната состојба максимално се почитувани и 

вклопени во планот со дефинирани парцели и обезбедени пристапи до нив. 

Паркирањето на моторните возила е решено да се врши во рамките на градежната 

парцела или во површината за градба. Пристапувањето со возило до градежните 

парцели е решено директно од сообраќајниците или преку пристапи. 

 

Проекција на населението 

 

Постојното население на едно подрачје е целото население што се наоѓа на тоа 

подрачје, односно сите жители што имаат место на постојано живеење. Вкупниот број 
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на населението се состои и зависи од природниот и механичкиот прилив на 

населението. Основна определба на станбената изградба во областа на домувањето 

за УП за с.Славеј, општина Кривогаштани, во планираниот период треба да биде 

реализација на зацртаните цели на концепцијата на домувањето во зависност од 

потребите и економските можности. Проекцијата на потребниот станбен простор за 

селото во планскиот период треба да се заснова на нормативите: 

20-25м2/жител станбена површина, 40-80м2/стан (оптимална големина), 100% 

опременост на станот со инсталации и потполно елиминирање, односно замена на 

субстандардниот станбен фонд. 

 

Структура на домаќинство 

Согласно порастот на вкупното население и промени во неговите структури, се 

очекуваат промени и во структурата на домаќинствата. Тие промени, пред се, ќе 

произлезат од планирањето на домаќинствата и други економски и социјални фактори. 

Ваквите претпоставки имплицираат релативно побрз пораст на бројот на 

домаќинствата и тренд кон постојано намалување на просечниот број членови по едно 

домаќинство. 

Се претпоставува и натаму пораст на бројот на жители, подобрување на општите 

услови за стопанисување, како и општествен и личен стандард. Во оваа констелација 

на претпоставки се предвидува дека во с.Славеј во 2026 година ќе живеат 600 жители 

во 188 домаќинства. Од вкупниот планиран број на жители се претпоставува дека 

категоријата активно население би изнесувала приближно 150 или 80% од 

работоспособното население или 45% од вкупниот планиран број на жителите. 

 

Планирање на станбени потреби 

Димензионирањето на потребниот број на станови до крајот на планскиот период се 

врши по три основи: 

- Обезбедување стан во секое семејство 

- Надоместување на субстандардни станови со нови 

- Обезбедување на станови за новите домаќинства произлезени од порастот на 

населението и домаќинствата. 

Планираниот број на станови односно станбени куќи изнесува 196. Во кои покрај 

основната класа на намена А1-домување во станбени куќи може да се планираат 

компатибилна класа на намена Б-мали комерцијални и деловни дејности со површина 

до 30% од површината наменета за домување. 

 

Урбанистичко-архитектонски карактеристики за изградба на семејни куќи 

 

Во зоната за домување при планирање на нови градби за домување, доградба или 

надградба на постојните градби, кога растојанијата помеѓу површините за градење и 

страната на градежната парцела е нула не се дозволени никакви отвори на yидот на 

градбата на границата на градежната парцела. Кога растојанието е од 1,20-3,0м. 

дозволени се само помошни отвори со парапет од најмалку 1,60м, а на растојанија 

поголеми од 3,0м дозволени се регуларни отвори на таа страна од градбата. 



Урбанистички план за село Славеј,  КО Славеј, Општина Кривогаштани 
 

36 

 

Максималната висина на градбите изнесува 10,20м ( П+2+Пк ). За станбените градби 

котата на првото ниво во однос на теренот да изнесува максимум 1,20м. Идната градба 

на станбените куќи мора да се одвива само во предвидените граници на планскиот 

опфат со почитување на градежните парцели. 

 

Јавни институции 

Од јавните функции во рамките на планскиот опфат застапена е поединечна класа на 

намена В1-образованиие и наука.  Појдовни основи и заеднички цели и задачи во 

развојот на основното воспитание и образование во наредниот период се: 

-обезбедување на поволни услови за целосен опфат на училишните обврзници во 

задолжителното основно образование; 

-подобрување на материјално просторните, кадровските, организационите и други 

услови за работа. 

Прогнозата е направена врз основа на очекуваниот пораст на населението на 600 

жители. Планирано е 9% од населението да се деца од 7-14 години или 54 ученика. Во 

предучилишно образование (деца од 0-6г.), се планирани 7% од населението. 

Организација на јавните функции да се планира со запазување на пропишаните 

стандарди и норматив и под претпоставка дека идниот развој на овие функции ќе се 

развива во согласност со економските, институционални и други промени кои се во тек. 

 

Производство, дистрибуција и сервиси 

 

Развојот на индустријата по одделните општини, особено помалите, се очекува да се 

остварува со градба на мали, флексибилни капацитети и поголема застапеност меѓу 

другото и на агроиндустрискиот сектор. Индустријата која е водечка стопанска дејност и 

двигател на развојот на вкупната економија има значајно влијание врз квалитетот на 

животната средина. Во услови на усвоената развојна парадигма на “одржлив” развој, 

напорите треба да се насочат кон суштествени промени во стратегијата и политиката 

за развој и просторна алокација на индустриски гранки засновани на принципите на 

еколошка заштита и одржлив развој. 

Една од основните цели на концептот на развој и просторна разместеност на 

индустријата е примена на стратегијата на развој на високите технологии усогласени со 

концепцијата на одржливиот развој: мала суровинска и енергетска интензивност, 

високо учество на стручната работна сила, висока фрагментација на пазарот со 

специфични барања, високи вложувања во предконкурентни истражувања и сеопфатно 

влијание врз карактеристиките на голем број сегменти на социо-економскиот систем. 

Во рамките на блок 1 планирана е градежна парцела 1.1 со намена Г2- лесна 

индустрија. Парцелата е со површина од 1,85ха и планирана површина за градба од 

1,51ха со можност за планирање на компатибилни класи на намена со предходна 

задолжителна изработка на АУП. 
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Сообраќајниците кои егзистираат на овој простор, не ги задоволуваат потребите на 

современиот сообраќај, затоа со изработка на Урбанистичкиот план, новите 

сообраќајници се земени со најмали дозволени профили заради изграденоста на 

околниот простор кој го опслужуваат, а предвидено е дооформување на постојните 

према стандардите и нормативите за планирање на јавни патишта. Трасите на 

постојните патишта се искористени за конструктивно проектирање на останатата патна 

мрежа. поради специфичната конфигурација на теренот поедини сообраќајници 

завршуваат слепо. 

Мрежата на сообраќајници ја сочинуваат следните видови улици: 

- Регионален пат 

- Собирна улица 

- Сервисни улици 

- Станбени улици 

- Пристапни улици 

Улиците во рамките на планскиот опфат се означени со работни имиња од бр.1 до бр. 

15. Населеното место Славеј се наоѓа во КО Врбјани, на север од регионалниот патен 

правец Прилеп-Крушево (Р1306), општина Кривогаштани. Сообраќајниците кои 

егзистираат на овој простор, не ги задоволуваат потребите на современиот сообраќај, 

затоа со изработка на Урбанистичкиот план за село Славеј, за постојните 

сообраќајници предвидено е нивно дооформување према стандардите и нормативите 

за планирање на јавни патишта. Овие улици се со различни ширини на коловози. 

Мрежата на сообраќајници ја сочинуваат следните видови улици: 

•Регионален пат Прилеп – Крушево 

Профил Р-Р 

со вкупна ширина од 8,0м. 

Коловоз 2 х 3.0м = 6,0м , 

банкини 2 х 1.0м = 2.0м 
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Профил Р1-Р1 

со вкупна ширина од 11,50м. 

Коловоз 2 х 3.0 + 3,5м = 9,50м , 

тротоари 2 х 1.0м = 2.0м 

Новопланирани улици: 

Собирна улица 

улица “1” профил А-А 

со вкупна ширина од 10,50м. 

Коловоз 2 х 3.25м = 6,50м , 

Тротоари 2 х 2,0м = 4,0м 

 Сервисни улици 

улица “2” профил Б-Б 

со вкупна ширина од 11,0м. 

Коловоз 2 х 3,50м = 7,0м, 

Тротоари 2 х 2,0м = 4,0м 

улица “3” профил Б1-Б1 

со вкупна ширина од 10,50м. 

Коловоз 2 х 3,25м = 6,50м, 

Тротоари 2 х 2,0м = 4,0м 

како и станбени и пристапни улици. 

Пешачкиот сообраќај во главно ќе се одвива по тротоарите по кои може континуирано и 

несметано да се движи низ планскиот опфат. Паркирањето во градежните парцели , 

решавано е спрема можностите кои ги дава парцелата. Имајќи во предвид дека 

локацијата се наоѓа на регионалниот пат Прилеп-Крушево, за пристапување до 

локацијата предвидена е и лента за успорување и лента за забрзување односно 

приклучно – исклучна лента заедно со клинови од двете страни на регионалниот 

пат.Секторската брзина е 80 км/х Пешачкиот сообраќај воглавном ќе се одвива и по 

тротоарите кои се предвидени и ги поврзуваат улиците, така што пешачкиот сообраќај 

може континуирано и несметано да се одвива. 

Паркирањето ќе се реши во рамките на сопствена градежна парцела, бројот на паркинг 

места ќе се одреди согласно член 61 од Правилникот за стандарди и нормативи за 

урбанистичко планирање .  

 

Нивелациски план 

Планираната сообраќајна мрежа е прилагодена на условите на теренот, со минимален 

подолжен наклон од 0,3% и максимален подолжен наклон од 12% за станбена улица 

како и за пристапните улици. Нивната поставеност овозможува дисперзија на 

целокупниот колски сообраќај. 

Вака поставената улична мрежа за населеното место, во целост ќе овозможи нормално 

и безбедно одвивање на сообраќајот со приклучок на планираните сообраќајни текови 

на населено место Славеј. 
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Водоводна мрежа 

Целосно земено може да се каже дека с. Славеј е добро снабдено со питка вода. 

Изградена е водоводна мрежа.. По улици постојат водоводни линии Ф 75. Другите 

линии кои постојат претставуваат мали приклучоци за околните објекти.  

Количеството на вода во секунда потребно за гасење на пожари во населби , зависно 

од бројот на жители и од сметководниот број на истовремени пожари е дадено во таб. 1 

во чл.12 од “Службен весник на РМ” бр.31/06. 

Према табелата сметководниот број на истовремени пожари е 2 со количина на вода 

од 20 л/сек. сметано по еден пожар или вкупно 2 х 20 = 40л/сек. Вкупната количина на 

вода потребна за гасење на пожар ќе се обезбеди од резервоарскиот простор. 

 

Фекална канализација Се предвидува фекалната канализација да се изведе со 

минимален профил Ø 150 мм. без оглед на расположивите падови. Оваа количина на 

вода ќе може да ја прифати и одведе планираната каналска мрежа. Фекалната улична 

мрежа се предвидува со профил на цевки ф200 и ф300. 

 

Атмосферска канализација 

Атмосферските води кои ја напаѓаат урбанизираната зона се надворешни и сопствени. 

Сопствените води се оние кои се јавуват во границата на планскиот опфат, додека 

надворешните води се јавуваат надвор од границата на планскиот опфат и ја напаѓаат 

истата. Количината на сопствените води ќе се определи во зависност од интензитетот 

на дождот, сливната површина и коефициентот на отечување, која што количина е 

меродавна за димензионирање на каналската мрежа Надворешните води кои 

потекнуваат од сливните површини надвор од урбанизираната зона, а ја напаѓаат 

истата формираат порои односно долови. Количините на атмосферските води ќе се 

одредат во зависност од следните параметри: 

Q = q x ال x Ф(л/сек). 

Q = вкупна количина на атмосферска вода 

q = интензитет на дождот усвоен 120 л/сек/ха 

 ,коефициент на истекувањето кој е во директна врска од намената на површинатаال = 

падот на теренот и планираниот процент на изграденост на разни градски функции. За 

намена станбени површини, коефициент изнесува 0,60.Минималниот пречник на 

канализацијата усвоен е ф300. 

 

Електро енергетика  

Сегашните потреби од електрична енергија во потполност се задоволени, а 

перспективниот развој и оформување на зацртаните индустриски и други капацитети, 

ќе се врши со проширување на НН мрежа и изградба на повеќе трафостаници. 

Паралелно со тоа ќе се врши и реконструкција на дотраената електрична мрежа и 

замена на дрвените електрични столбови со бетонски. Со изработка на Урбанистичкиот 

план за село Славеј, во планскиот период предвидени се следните содржини: 

-домување во станбени куќи (А1) 166 станбени куќи 

-јавни функции 0,03ха 

-лесна индустрија 2,0ха 
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-сообраќајна инфраструктура 5,61ха 

Во рамките на планскиот опфат задржана е трафостаницата одделена во ГП 1.54. За 

потребите од електрично снабдување постои и трафостаница на север од планскиот 

опфат која исто така би ги задоволила потребите од електро снабдување на објектите 

за домување. Нисконапонскиот развод како и осветлувањето на улиците ќе се изведе 

спрема посебни проекти изработени од соодветни стручни лица. 

Телефонските корисници во ова подрачје во комуникацискиот сообраќај се приклучени 

преку телефонската централа во Неготино. Одредувањето на број на приклучоци на 

телефонска мрежа се одвива по следниот критериум: 1-2 приклучоци на стан или 100м2 

деловен простор еден приклучок. 

Точниот број на фиксни телефонски приклучоци ќе се определи во зависност од 

барањата на инвеститорите и развојната програма на А.Д “Македонски Телеком”. 

 

 

4. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛОКАЦИЈА И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА И ВО 

ОКОЛИНАТА НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

 

Заради дефинирање на целите на заштитата на животната средина во постапката на 

Стратегиската оцена на државната планска документација (цели на СОЖС), беше 

извршен преглед и анализа на карактеристиките на подрачјето планирано за изградба 

на стопански комплекс, карактеристики на локација и тоа: географска положба, релјеф, 

геолошки карактеристики, климатски и сеизмички карактеристики, население, стопански 

развој и културно-историско населедство.  

Посебно внимание е посветено на карактеристиките на животната средина, односно 

анализа на најосетливите елементи кои би можеле да бидат афектирани од 

реализацијата на овој плански документ.   

 

4.1. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛОКАЦИЈА 

 

4.1.1.Рељеф и геолошки состав 

 

Општина Кривогаштани се наоѓа во западниот дел од Прилепско поле, кое го зазема 

северозападниот дел на Пелагониската котлина. Источниот и јужниот дел од 

општината е рамничарски, а западниот и северниот дел е ридски. Сите делови 

припаѓаат на сливното подрачје на река Црна. 

Формирана е со Законот за територијална поделба и Законот за локална самоуправа 

од 1996 година, а проширена е со припојување на населеното место Подвис 

(поранешна општина Житоше) со последниот Закон за територијална организација на 

Република Македонија од 2004 година. 

Општина Кривогаштани зафаќа површина од 93,57км2, и истата може да се подели на 

две рељефни целини. Поголемата целина, која зафаќа 90% од површината, 

претставува рамичарски дел со главно се обработливи површини  , а втората целина, 

која зафаќа 10% од вкупната површина, претставува ридско-планински дел, кој е 

прекриен со пасишта. 
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Рамничарскиот дел на општина Кривогаштани располага со голем фонд обработливо 

земјиште што се користи за повеќе намени во земјоделското производство, додека на 

помал дел се развиваат природни пасишта и ливади. Северниот дел е претежно со 

благи падини.  Највисоките врвови на ридовите на територијата на општина 

Кривогаштани достигнуваат од 650 до 750 м.н.в.  

Во геолошка смисла, подрачјето на општина Кривогаштани припаѓа на западниот дел 

од Прилепскиот басен, составен од палеозојски кристалести шкрилци со низок 

кристалинитет. Најголем дел од теренот припаѓа на Пелагонискиот 

хорстантиклинориум. 

Од хидрогеолошки апект седиментните наслаги во басенот на територијата на општина 

Кривогаштани кој преставува дел од Прилепскиот басен, претставуваат еден 

копмплекс, со различен литолошки состав со коефициент на филтрација од  10 -1 до 10 -

6 см/сек во кој се јавува збиената издан (фреатската и под притисок) и карстната, на 

различни длабочини. 

Штедроста на издупчените бунари се движи од 5л/с во Кривогаштанскиот регион до 

20л/с во алувијалот на река Црна во Воѓанскиот регион. Субартески водоносни 

хоризонти утврдени се во с. Боротино, чиј палеорељеф е од прекамбриски микашисти. 

Артески слоеви со ладна (пресна) вода се утврдени во реонот на населеното место 

Славеј, а додека артерски бунар со слабо закиселена вода е издупчена во с. Славеј 

каде во една дупнатина утврдени се повеќе водоносни хоризонти под притисок (артески 

и субартески) со по 2л/с од секој хоризонт. 

 

4.1.2.Климатски одлики 

 

Местоположбата на општината условува постоење на умерено континентална клима, 

со просечна сума на врнежи од 517 л/м2. На местата каде надморската височина се 

движи од 590 до 610 м.н.в., има топли континентални карактеристики, при што 

котлинскиот карактер на Пелагонија е особено изразен, а просечната годишна 

температура во котлинскиот дел изнесува 11,2°С. 

Ветровите се од североисточен правец со просечна брзина од 3.7м/сек. Во овој дел на 

Пелагонија преовладуваат северните ветрови, со просечна зачестеност 1890/00 и 

просечна годишна брзина од 2,2 м/сек. Јужниот ветер е втор по зачестеност со годишен 

просек од 1340/00 и просечна брзина од 3,7 м/сек, следи северозападниот ветер со 830/00 

и годишна брзина од 2,4 м/сек. Североисточниот ветер со зачестеност од 630/00 и 

просечна брзина од 2,2 м/сек и западниот ветер со зачестеност од 610/00 и брзина од 3,5 

м/сек, додека југозападниот ветер дува со зачестеност 410/00 и просечна брзина од 2,4 

м/сек. Најмала зачестеност има источниот ветер и тоа просечно 220/00 и просечна 

годишна брзина 1,7 м/сек. Најголема зачестеност на тишините, деновите без ветер, е 

забележана просечно со 3950/00, а најветровити се месеците јули и август со ветар од 

разни правци. 

Според бројните податоци за воздушните струења во Пелагониската котлина, општа 

оценка е дека подрачјето на предметната локација се одликува со зголемена природна 

вентилација која делува како позитивен еколошки фактор во прочистување на 

атмосферата. Поради наведениот режим на ветровите и високите просечни 
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температури на воздухот и смалените врнежи од друга страна забележани се 

значителни вредности на испарување од слободна водена површина. Тоа изнесува 

просечно 1246 мммм од 1мм2 годишно. Ова испарување е со најголема вредност во 

целиот регион. Значителна е штетата која ја нанесуваат пролетните сушни периоди, 

особено во април и мај кога го оштетуваат приносот на житните култури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1..Хидрографија 

 

Од хидролошки аспект, општина Кривогаштани располага со различен капаците на 

надземни и подземни води во зависност од локацијата. Алувијалот на Река Црна која 

поминува покрај населените места Воѓани, Бела Црква и Пашино Рувци е побогат со 

надземни (Река Црна) и подземни води кои се јавуваат на помали длабочини. Средни 

количини на подземни води се среќаваат во Боротинскиот регион, регионот на 

населенмите места Славеј и Врбјани и југоисточниот и југозападмиот дел од 

Кривогаштани. Во северниот регион на општина Кривогаштани кој ги опфаќа 

населените места Кореница, Годивле и Подвис како и северниот дел од Кривогаштани, 

 Роза на зачестеност на правец на ветрови во Пелагониска котлина 
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се релативно сиромаштани со подземни и надземни води, така што подземните води се 

наоѓаат на поголеми длабочини и бунарите се со мала штедрост. 

На територијата на општина Кривгаштани поминуваат три реки и повеќе одводни 

канали кои служат за одведување на атмосферските води од населените места до 

реките. Најголема река која поминува низ атарот на општина Кривогаштани е Река 

Црна која поминува низ јужникот дел од општината, на потегот од населеното место 

Воѓани до Пашино Рувци. Во река Црна се влева Река Блато која со околу 15 км низ 

територијата на општината, по капацитетот на вода  е најголема во општината. Во река 

Блато се влива Крушевска Река со околу 9км должина, започнувајќи од западниот дел 

на Кривогаштани до вливот во Блато на исток во атарот на с.Крушеани. 

 

4.1.4.Демографски опис на општина Кривогаштани 

 

Општина Кривогаштани според пописот од 2002 година ја сочинуваат дванаесет 

населени места од рурален карактер: Кривогаштани, Крушеани, Славеј, Бела Црква, 

Воѓани, Пашино Рувци, Боротино, Славеј, Врбјани, Кореница, Годивле и Подвис, каде 

живеат 6150 жители. Општински центар е населеното место Кривогаштани. 

 

Р.б. 
Населено 

место 

Број 

на 

жители 

Македонци Срби Роми Останато 

1. Кривогаштани 1870 1852 14 3 1 

2. Крушеани 578 578 / / / 

3. Славеј 793 792 / / 1 

4. Воѓани 454 453 / / / 

5. Бела Црква 498 498 / / / 

6. 
Пашино 

Рувци 
627 627 / / / 

7. Боротино 277 276 / / / 

8. Славеј 388 386 / 1 1 

9. Врбјани 294 293 / / 1 

10. Кореница 62 62 / / / 

11. Годивле 166 166 / 1 / 

12. Подвис 143 142 / 1 / 

 

Структурата на населението е скоро рамномерна, каде 51% од жителите се од машки 

пол, а додека 48,6% им припаѓаат на женскиот пол. 

Според националната припадност 99,61% од жителите се Македонци, а додека 0,39% 

од жителите им припаѓаат на Србите, Ромите и останатите. Исто така според пописот 

од 2002 година во во општината има: 

 - број на домаќинства: 1901 
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 - број на станови: 2146 

 - густина на населеност: 63 ж/км2 

4.1.5. Движење на вработеноста во ООпштина Кривогаштани 

 

Во општина Кривогаштани доминантно место зазема земјоделското призводство, 

додека многу мал дел отпаѓа на останатите стопански дејности, меѓу кои најзастапени 

се услужните дејности и трговијата и сосема незначително индустријата. 

Земјоделството како најзастапена стопанска дејност, претставено е главно преку 

поледелско производство. Од културите кои се одгледуваат најзастапено е 

производството на тутун (95%) и житните култури. Сточарството е застапено преку 

чување на крупен добиток (2.500 грла крави и телина) во домаќинствата, преку ситен 

добиток (4.500 овци, 400 свињи, 150 кози), живинарство (900 кокошки) во 

домаќинствата. 

Во општина Долнени 23% од работоспособното население се вработени, а додека 77% 

од работоспособното население се невработени. 

Во општина Долнени постојат 150 деловни субјекти, и тоа: 

 - трговски друштва, трговци поединци,    

             трговија на големо и мало, услужни дејности, 

             градежништво и др.                                                                      83 

 - транспортни претпријатија                                                            7 

 - ресторани                                                                                     10 

 - амбуланти                                         6 

 - стоматолошки ординации                             4 

 - аптеки                               4 

 - земјод.аптеки                              6 

 - регистрирани индивидуални земјоделци                         30 

Образованието во општина Кривогаштани е застапено со 2 основни училишта во 

населените места Кривогаштани и Славеј. Основното училиштежжМанчу Матакжж со 

вкупно 350 ученици во Кривогаштани има 4 подрачни училишта (Славеј Крушеани, 

Врбјани и Годивле) а додека основното училиштежжЈонче Смугрескижж од Славеј во 

кое учат околу 300 ученици, има 2 подрачни училишта (Боротино и Бела Црква). Во 

двете училишта вработени се околу 70 лица. 

 

4.1.6. ГЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Во регионалната карпеста геологија на Пелагонискиот масив доминира високо 

метаморфна карпа (подрачјето на Општина Кривогаштани). Според инженерско-

геолошките карактеристики, на теренот се присутни три класификации: 

 Стабилни терени: варовнички карпи, гранити, гнајсови и микашисти; 

 Условно стабилни терени (што зафаќаат најголем дел од Општина 

Кривогаштани флишови, алувијално-делувијални седименти и вулкански 

седименти; 

 Нестабилни терени: неогена глина, глинести песоци, чакал, дилувијални и 

пролувијални седименти. 
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Според податоците обезбедени од претходните регионални геолошки истражувања, 

широко распространетиот терен на североисточниот дел на Пелагониската низина е 

составен од: 

- Квартерни (алувијални) седименти – застапени во горниот дел со комбинација 

од песок и чакал, со слоеви од глина и милни фракции. Долниот дел на овие 

седименти се главно застапени со глинест  материјал, но ретко со седименти од 

чакал-песок чија што густината достигнува до 40 мм; 

- Полиценски седименти – главно застапени со различни врсти на глина, со 

присуство на чакал, песок и милни слоеви. Густината на овие седименти 

достигнува до 370 мм. 

Во регионален смисол ова подрачје припаѓа на границата на   геотектонската 

макроструктура, во науката позната под името Пелагонски хорст-антиклинориум и 

западно-македонската геотектонска зона. Карпестите маси од овие геолошки целини на 

подрачјето на Кривогаштани се препокриени со терциерни-плиоценски седименти кои 

се составени од песокливо-глиновити фракации. Нивната дебелина изнесува повеќе од 

200 мм, но во централниот дел на Пелагонија и до над 400 мм, бидеќи овој дел 

претставува типичен залив на пелагонското езеро.  

Геолошкиот состав на почвата во рамките на урбаниот опфат обезбедува  вообичаено 

фундирање на објекти со мала и средна височина.  Во најголем дел се застапени 

езерски песокливи глиновити седименти како и алувијални и делувијални слоеви. Во 

овој локалитет, земјиштето е од ИИИИ-ИИИИИИ бонитетна класа. 

Најзастапени почви за длабочина на фундирање до 2,0мм се чакално-песокливите 

почви чија носивост изнесува  до 280-300ккнн/мм2, а на глиновито-песокливите  до 120-

200ккнн/мм2.  За фундирање на објекти со поголеми висини од П+3 ката или сложени 

конструкции со поголеми распони обавезни се посебни локални  

 

4.1.7. СЕИЗМИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Во сеизмички активните региони влијанието и последиците од силните земјотреси врз 

животната средина можат да бидат многу сериозни и деструктивни. Покрај 

разурнувањата на инфраструктурата и објектите, негативните ефекти по животната 

средина се појавуваат на просторите на разурнтатите објекти, пропратени со појава на 

пожари. Во соодветните планови за земјотресите исто како во соодветните акции после 

силните земјотреси, постои можност за настанување на оштетувања на системите 

опасни за животната средина. Овие системи може да бидат извори на значајни 

загадувања (хемиски, металуршки и слични постројки). Оштетувањата на капитални 

инфраструктури како што се нафтоводи, гасоводи, далноводи може да имаат исто така 

деструктивни ефекти врз животната средина. Иако силни земјотреси не се случуваат 

многу често нивниот деструктивен потенцијал е доволно предупредувачки. Оттука мора 

особено да се има во предвид сеизмичкиот аспект во заштитата на животната средина, 

со оглед на фактот што Република Македонија се смета за изразито сеизмички активно 

подрачје. Според тоа планираните објекти треба да бидат проектирани и изведени 

соодветно, за да бидат резистентни на максимално очекуваните потреси за оваа 

епицентрална зона. 
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Врз основа на досегашните сеизмолошки истражувања и макросеизмичката реонизација на 

територијата на РМ, очекуваните максимални земјотреси од локални или далечински 

жаришта, во рамките на урбаното подрачје ќе се манифестираат со епицентрален 

интензитет до VIII о според МКС скала. Досега за околината и за градот Прилеп не се 

правени подетални микросеизмички истражувања. 

 

4.2. КАРАКТЕРИСТИКИ  НА  ЖИВОТНАТА  СРЕДИНА  ВО  ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

 

При стратегиската оцена на планскиот документ посебно внимание треба да се посвети 

на состојбата на животната средина, па со таа цел беше направен преглед и анализа 

на состојбата на сите елементи на животната средина, кои би биле најосетливи при 

реализацијата на урбанистичката документација при донесување на урбанистички план 

за с. Славеј. 

 

4.2.1. КВАЛИТЕТ НА АМБИЕНТЕН ВОЗДУХ 

 

Според информациите за активностите на МЖСПП за мерење на квалитет на воздух со 

помош на автоматските станици за мониторинг на воздух утврдено е дека на територија 

на Општина Кривогаштани нема таква мерна станица за мерење и следење на 

квалитет на воздух. Се претпоставува дека во Општина Кривогаштани, состојбата со 

квалитетот на воздухот е задоволителна. Тоа се должи на фактот што во Општината не 

постојат индустриски капацитети кој што во значителен обем би влијаеле на квалитетот 

на амбиентниот воздух. 

Во близина на планскиот опфат не постојат стационарни извори на загадување на 

воздухот, освен близината на локалните сообраќајници меѓу населените места  од овој 

регион.  Во општината Кривогаштани 90% од населението се затоплува со дрва, така 

да очекувано е зголемувањето на концентрациите на јаглерод моноксид како 

последица на непотполно и несоодветно согорување. 

 

4.2.2. БУЧАВА 

 

Во Општина Кривогаштани не постојат релевантни податоци за мерења на нивоата на 

бучавата врз животната средина, што значи дека не постојат никакви пишани 

документи кои би потврдиле официјални податоци од аспект на мереење на бучава. 

Доколку се земе местоположбата на планскиот зафат, може да се заклучи  дека во 

подрачјето на овој стопански комплекс нема да се надмине нивото на бучава над 

доволената граница, во согласност со дозволените прагови на бучава, утвредени во 

Правилникот за гранични вредности на ниво на бучава во животната средина (Сл. 

весник на РМ, бр. 79/07). За подрачје со  IV степен на заштита, како што е предметното 

подрачје максимално дозволено ниво на бучава е до 70 дБ во тек на денот и до 60 дБ 

во тек на ноќта. 
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Подрачје  според степенот на 

заштита од бучава  

Ниво  на бучава изразена во  ддББАА 

ЛЛд ЛЛв ЛЛн 

Подрачје од  Ι   степен 50 50 40 

Подрачје од ΙΙ    степен 55 55 45 

Подрачје од  ΙΙΙ   степен 60 60 55 

Подрачје од  ΙV   степен 70 70 60 

 

Проблемот на бучава на подрачјето на општина Кривогаштани досега не е анализиран 

и истражуван. Во овој регион изворите на создавање на бучава не се од таков вид да 

овој проблем во животната средина претставува значителна закана за здравјето на 

луѓето.  

Бучавата произлегува од урбаните активности и тоа:  

- Сообраќај;  

- Производни и деловни процеси;  

- Бучава од ентериерно потекло (стамбени згради, трговско деловни центри и сл).  

 

 

4.2.3. ВОДЕНИ РЕСУРСИ 

 

На територијата на општина Кривгаштани поминуваат три реки и повеќе одводни 

канали кои служат за одведување на атмосферските води од населените места до 

реките. Најголема река која поминува низ атарот на општина Кривогаштани е Река 

Црна која поминува низ јужникот дел од општината, на потегот од населеното место 

Воѓани до Пашино Рувци. Во река Црна се влева Река Блато која со околу 15 км низ 

територијата на општината, по капацитетот на вода  е најголема во општината.  

Статичкото ниво на подземната вода во овој дел од Пелагониската рамнина се движи 

од 7.0 до 12.0м под нивото на теренот. Во хидролошки поглед терените во општина 

Кривогаштани се јавуваат како збиени пукотински и карстен тип издани. При 

фундирањето на објектите нивото на подземната вода мора да се провери, бидејќи 

податокот е добиен врз основа на следење на околните бунари и поединечни 

сондирања. Во непосредна близина на планскиот опфат нема воден рецепиент.  

ЈП Пелагонија стопанисува со регионалниот водоснабдителен систем Кривогаштани кој 

во овој момент со вода снабдува две населени места (Кривогаштани и Крушеани) и со 

водоводот во с. Славеј. Исто така, ЈП Пелагонија стопанисува со системот за 

одведување и третман на отпадните води во Кривогаштани, кој опфаќа канализациона 

мрежа од околу 12 км и пречистителна станица. 
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4.2.4. БИОДИВЕРЗИТЕТ 

 

Во непосредна околина на локацијата уочени се низински појаси со претежно тревести 

екосистеми, аграрни  површини кои освен засадените култури содржат најголем дел 

автохтони видови на грмушки и дрвја и помал дел на алохтони растенија.  

Имајќи го во предвид релјефот, со кој во голема мера се одредува карактерот на 

земјоделското производство во кое преовладува: сточарството (говедарство, 

овчарство, козарство и свињарство), живинарството (кокошки) и пчеларство, 

поледелството: житните култури (пченица, јачмен, рж, овес и пченка), индустриските 

(тутун), фуражните култури, (пченка силажа, луцерка, сточен грашок, граорица, 

вештачки ливади и др.), нивските култури (компир, бостан, грав и друго), градинарските 

(домат, пиперка, кромид, зелка и др.) овоштарството (јаболко, праски, кајсии, сливи, 

вишни и друго),, печурки, природни ливади и пасишта. Од ова може да се заклучи дека 

аграрот во овој регион, дава големи можности за развој на стопанството, со отварање 

на нови работни места, остварување на финансиски ефекти и добар стандард на 

населението во руралните средини. Во испитуваниот регион богато е развиена исто 

така и пелевелната и рудералната вегетација. Во испитуваното подрачје се среќаваат и 

одредени видови на рбетници, претежно претставници на водоземци и влекачи. 

Почесто присутни видови се ридската желка и полската желка кои се регистрирани 

според листата на ИУЦН глобална категорија на закана како ранлив вид, односно 

блиску до вид под закана. Во пределот на испитување нема забележано загрозени 

видови ниту од флора и фауна, ниту пак ендемични видови  заштитени со закон. 

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за  потребите 

на Просторниот план на Република Македонија (Сл.в. на РМ, бр.39/04) во близина на 

предметната локација за која се планира изработка на Урбанистички план за село 

Славеј, Општина Кривогаштани, се наоѓа локалитетот Локви. Локалитетот се наоѓа во 

Горна Пелагонија, со површина од 25 ха. Тоа се неколку дождовни локви расфрлени на 

необработена засолена почва која се користи како пасиште, наспроти селото Големо 

Коњари покрај патот Прилеп-Крушево. Досега ова е единствени локалитет за 

ендемичниот вид Вилинско радче Chirocephalus pelagonicus. Типичниот биотоп на 

видот се неколкуте алкални темпорални локви со висока содржина на растворени соли. 

Од биогеографски аспект видот припаѓа кон Медитеранскиот комплекс на арбореални 

елементи, во епирската група на видови кои потекнуваат од терциерниот рефугијален 

центар на Југозападен Балкан. 

Според Европската црвена листа на инвртебратни претставители за слатководни 

екосистеми видот Chirocephalus pelagonicus е сместен во категоријата ENDANGERED 

(ЕН) Б2ц. Во рамките на резерватот се среќаваат и други ретки видови: Imnadia yeyetta, 

CRITICALLY ENDANGERED (CR), Tanymastix motasi - ENDANGERED (ED) и други. 

Научно-истражувачки зоолошки објект. Локалитетот е сеуште во зачувана изворна 

состојба и покрај тоа што на теренот е присутно антропогено влијание во поглед на 

фрлање отпадоци и шут во самите локви. 
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МС, ИУЦН: И аРЗ: 7 Да се забрани фрлање на отпадоци и шут во рамките на 

природниотрезерват. Во 2010 година, предложениот локалитет за заштита како 

природно наследство, Локви, согласно Просторниот план на Република Македонија, е 

заштитен во категоријата на споменици на природата со Законот за прогласување на 

локалитетот Локви-Големо Коњари за споменик на природата (Службен весник на Р.М, 

бр. 124/10). 

 

 

4.2.5. ПОЧВА 

  

Заштитата на земјоделското земјиште, како една од приоритетните определби на 

Просторниот план, од аспект на забрана на пренамена на земјиште со квалитет од ИИ-

ва до IV-та бонитетна класа за неземјоделски цели се регулира со Законот за 

земјоделско земјиште (Сл. весник на РМ, бр. 135/07). Најзастапени почви за длабочина 

на фундирање до 2,0м се чакално-песокливите почви чија носивост изнесува  до 280-

300кн/м2, а на глиновито-песокливите  до 120-200кн/м2.  

Процесот на уништување и нарушување на почвата во непосредна близина на 

планскиот опфат е инициран од несовесниот однос на човекот како фактор, 

деструктивни промени на почвениот слој заради неправилна обработка на аграрните 

површини, ерозија на земјиштето  и  соголување на земјиштата. Општо познато е дека 

во се поголема мера се користат загадени води за наводнување на плодните површини, 

дека почвите се со поголеми промени на физичко хемиската структура поради употреба 

на хемикалии (агрохемиски средства). Неправилното управувување со отпад како и со 

отпадните води е уште една од причините за промена на квалитетот на почвата. 

 

4.2.6. УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД 

 

ЈП ПЕЛАГОНИЈА-Кривогаштани е формирано од Советот на општина Кривогаштани во 

1999 година, но активно почнува да работи од 2000 година. Основна дејност на ЈП 

ПЕЛАГОНИЈА е давање на услуги на граѓаните од територијата на општина 

Кривогаштани од областа на водоснабдувањето, одведувањето на отпадни води, 

изнесување на комунален отпад од населено место до депонија и одржување на јавни 

површини. ЈП ПЕЛАГОНИЈА стопанисува со регионалниот водоснабдителен систем 

Кривогаштани кој во овој момент со вода снабдува  2 населени места (Кривогаштани и 

Крушеани) и со водоводот во с.Славеј. Исто така ЈП ПЕЛАГОНИЈА   стопанисува со 

системот за одведување и третман на отпадните води во Кривогаштани, кој опфаќа 

канализациона мрежа од околу 12км и пречистителна станица. ЈП ПЕЛАГОНИЈА   врши 

организирано изнесување на комуналниот отпад само од дел од населеното место 

Кривогаштани. Отпадот се изнесува со трактор со приколка на времена депонија 

лоцирана на 1,5 км од Кривогаштани. Депонијата зафаќа површина од околу 3000 м2. 

Процентот на наплата на услугите од страна на ЈП ПЕЛАГОНИЈА  се движи околу 57% 

од населеното место Кривогаштани. Јавното претпријатие Пелагонија од 

Кривогаштани, располага со трактор со приколка - кипер. Комуналниот  отпад се собира 

два дена во неделата, при што се обезбедува празнење на кантите за отпад од 
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правните и физичките лица еднаш неделно. ЈП ПЕЛАГОНИЈА располага и со 15 

контејнери од 1,1м3, но истите не може да ги користи поради тоа што во овој момент 

нема специјално возило за подигање на контејнерите. Според овие податоци, може да 

се заклучи дека со оглед на големината и потребите на општина Кривогаштани, во 

однос на управувањето со отпадот, недоволен е бројот на мобилната механизација, 

како и бројот на контејнери во споредба со бројот на населените места и жителите од 

оваа општина. 

 

4.3. СЕГАШНИ ПРОБЛЕМИ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО И ОКОЛУ ПЛАНСКИОТ 

ОПФАТ 

 

Со цел да се насочи планскиот развој кон реално, економски издржано и еколошко 

квалитетно решение во однос на карактерот и намената на просторот, системот на 

градби и стандарди, сообраќајот и структурата потребно е да се реализираат целите на 

планскиот документ. За таа цел најпрвин треба да се скенираат постоечките проблеми 

кои се однесуваат во и околу планскиот опфат. Во случајот таквите проблеми се 

однесуваат на следното: 

- Измена на струкурата на пределите и нивниот еколошки квалитет  

Предмет и главни цели на урбанистички плански документ е да изградат 

стопански објекти на земјиште кое не влијае на околината и нејзините природни 

вредности. 

- Трајна пренамена на квалитетно земјоделско земјиште 

Предмет и главни цели на урбанистички плански документ е да ги користи 

рационално земјоделските површини, да врши намена на површините по класи и 

да го утврдува бонитетот на земјиштето.  

- Неконтролирана урбана градба и појава на дивоградби 

Предмет и главни цели на УПД е да изготвува планска документација со 

почитување на законските прописи, стандарди и нормативи. 
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Сегашни проблеми со животната средина во  и околу планскиот опфат 

 

Елементи  на 

Стратегиска оцена 

на животната 

средина 

Проблем Релевантно 

за 

планскиот 

опфат 

Воздух Не постоење на станица за мониторинг на квалитет на воздух во општината   

Користење на огревно дрво за загревање на домовите   

Вода Намалена издашност на водните ресурси   

Непостоење на сепаратна канализација   

Директно излевање на водите во природните реципиенти   

Неконтролиран (лош) квалитет на бунарската вода за пиење   

Отпад Не постоење на Интегриран концепт за управување со отпад   

Не постоење на процес на селектирање на различните видови на отпад   

Не постоење на стандардизирана депонија   

Голем број на диви депонии на различни локации во близина на планскиот опфат   

Не постоење на Центар за управување со цврст отпад   

Почва Загадување на почвата со отпадна технолошка вода   

Загадување на почвата со неконтролирана употреба на хемиски заштитни 

средства 

  

Биодиверзитет Уништување на природните живеалишта   

Население Низок  животен стандард   

Намален број на работоспособно население поради затворени работни места   

Човечко здравје Не постоење на систем за следење на влијанието на  загадувањето на животната 

средина врз здравјето на луѓето 

  

Климатски фактори Користење на огревно дрво како извор за затоплување и готвење   

Не користење на обновливи извори на енергија   

Културно богатство Неконтолирано уништување на културното богатство  од страна на диви копачи  
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Пејсажни 

карактеристики 

Визуелно нарушување при изградба на нови објекти   

Материјални добра Постоење на бесправни градби 
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5.  ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

 

Реализација на вакви стопански капацитети се во функција со определбите на 

Просторниот план на Република Македонија, за концентрирана дисперзија на 

стопанските активности. Основна цел на овие иницијативи е да се овозможи 

рамномерен регионален развој преку поттикнување на погони за мало стопанство, како 

сервисни и производствени дејности, така и други стопански дејности. Крајна цел на 

урбанистичка планска документација е да се врши уредување на просторот со 

определување на градежна парцела како и уредување и користење на просторот во 

парцелата. Поединечни цели на документот се: 

 Придонес кон заложбите на Република Македонија за спроведување на 

концепцијата на просторната организација на стопанските дејности по пат на 

нивна дисперзија и концентрација; 

 Овозможување на приватни иницијативи и поттикување на приватни инвестиции 

во развивање на стопанството; 

 Поттикнување на развојот на стопанството, развој на сервисни и производствени 

дејности. 

 При спроведувањето на урбанистичка планска документација со која се врши 

организација и користење на просторот во рамките на планскиот опфат за стопански 

активности, решенијата треба да овозможат поголема атрактивност на просторот, 

заштита на природните и создадени ресурси и богатства, како и сообраќајно и 

информатичко поврзување. 

 

6. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

 

Ова поглавје се однесува на развојот во рамките на планскиот опфат без 

имплементација на изработената урбанистичка планска документација. 

Таканареченото сценарио или состојба без имплементација на планскиот документ е  

неизбежна опција што треба да се разгледа при секоја стратегиска оценка чија цел е да 

обезбеди основа со која што понатаму треба да се споредат сите бенефити или 

слабости од (не) имплементацијата на планскиот документ. Состојбата без 

имплементација на планскиот документ подразбира иднина на подрачјето на планскиот 

документ без имплементација на планираните активности од планскиот документ, 

односно продолжување на моменталната состојба онаква каква што е сега. Влијанијата 

од состојбата без имплементација на планскиот документ може да се поделат во три 

групи: 

 Економски влијанија 

- Отсуство на инвестиции во нови бизниси, кое што ќе резултира со слаб локален 

економски рзвој; 

- Ограничен инфраструктурен развој на општината; 

- Успорување на економскиот развој на територијата на планскиот опфат; 

- Намалени буџетски приходи. 

 Социјални влијанија 
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- Немање на доволно работни места и зголемување на бројот на невработени 

луѓе; 

- Иселување на младите луѓе во други градови или надвор од Македонија поради 

немање работа . 

 Влијанија врз животната средина  

- Задржување на првобитната состојба на животната средина, која е без посебни 

квалитети и ретки природни ресурси. 

 

 

7. ВРСКА И УСОГЛАСЕНОТ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ СО ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ 

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ 

 

Условите за планирање на просторот се наменети за изработка на  урбанистичка 

планска документација за село Славеј,  КО Врбјани, Општина Кривогаштани се во 

согласност со одредбите на Просторниот план на Република Македонија кој е усвоен 

од Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 11 јуни, 2004 

година. Просторниот план претставува највисок, стратешки, долгорочен, управувачки 

документ, по карактер интегрален развоен проект со чија помош се дефинира 

просторната организација на државата и целите и концепциите на просторниот развој 

на одделни области, како и условите за нивна реализација. Основна стратешка 

определба на Просторниот план на Републиката е остварување на повисок степен на 

интегрираност на просторот на државата и обезбедување услови за значително 

поголема инфраструктурна и економска интеграција со соседните и останатите 

европски стандарди. Со Просторниот план на Р. Македонија, се утврдуваат условите за 

хумано живеење и работа на граѓаните, рационално управување со просторот, 

спроведување на мерки за заштита и унапредување на животната средина и 

природата, заштита од воени дејствија, природни и технолошки катастрофи.  

Спроведувањето на планот подразабира задолжително усогласување на соодветните 

стратегии, основи, други развојни програми и сите видови на планови од пониско ниво. 

Спроведувањето на планот се остварува со изготвување и донесување на просторни 

планови на региони, просторни планови на подрачја од посебен интерес, како и со 

урбанистички планови за населените места и друга документација за планирање и 

уредување на просторот. 

Основа за изработка на планот е стратегијата за развој и наменската употреба на 

земјиштето утврдено со усвоениот Просторен План на Република Македонија за 2002 

до 2020 година, а ќе се изработи врз основа на методологијата, која произлегува од 

одредбите утврдени со Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на 

РМ бр. 24/08 пречистен текст) и подзаконските акти што произлегуваат од истиот.   

Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во Републиката, посебно 

тежиште се става на унапредувањето и заштитата на животната средина. Состојбата 

на животната средина и еколошките барања се битен фактор на ограничување во 

планирањето на активностите, заради што е неопходна процена на влијанијата врз 

животната средина. Посебно значење имаат заштитата и промоцијата на вредните 

природни богатства и поголемите подрачја со посебна намена и со природни 
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вредности, важни за биодиверзитетот и соодветниот третман на културното богатсво 

согласно со неговата културолошка и цивилизациска важност и значење.  

  

8. ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

Состојбата на животната средина и еколошките барања се битен фактор на 

ограничување во планирање на стопанските активности, заради што е неопходна 

процена на влијанијата врз животната средина. Посебно значење имаат заштитата и 

промоцијата на вредните природни богатства и поголемите подрачја со посебна 

намена и со природни вредности, важни за биодиверзитетот и квалитетот на животната 

средина, како и заштитата и промоцијата, или соодветниот третман на културното 

богатство согласно со неговата вредност и значење.   

Република Македонија со цел заштита на животната средина има направено голем 

исчекор преку донесување на низа закони и подзаконски акти, кои се во согласност со 

Европските Директиви и голем дел од нив се транспонирани во националното 

законодавство од областа на животната средина.  

Во Законот за животна средина се транспонирани обрските за заштита на животна 

средина усогласени со ЕУ Директивите, а кои се однесуваат на (Оценка на влијанијата 

на проектите врз животната средина, Стратегиска оценка на влијанието на планските 

документи врз животната средина, Интегрираното сперчување и контрола на 

загадувањето), истите во голем дел се усогласени со техничките барања на ЕУ 

Директивите преку донесени значителен број на подзаконски акти. 

При подготовката на извештајот за стратегиска оцена за Урбанистичка планска 

документација за село Славеј, КО Врбјани, Општина Кривогаштани, врз животната 

средина, беа земени во предвид сите важечки законски прописи и  стручна литература 

релевантна за оваа област. Исто така беше направена и анализа за одредување на 

целите на заштита на животната средина содржани во планските документи донесени 

на локално ниво. 

 

8.1. ГЕНЕРАЛНИ ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА 

ПРЕДМЕТНИОТ ОПФАТ 

 

Во подготовката на извештајот земени се предвид целите на заштита на животната 

средина одредени на национално и меѓународно ниво, а кои се релевантни за 

планскиот документ. Генералните цели за заштита на животната средина земени во 

предвид при подготовката на урбанистичкиот план, односно  кои се очекува да се 

постигнат со мерките за избегнување, ублажување и/или компензација на 

потенцијалните влијанија предложени во овој извештај се: 

 Зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на животната 

средина; 

 Заштита на квалитетот на амбиентниот воздух, избегнување, спречување или 

намалување на штетни емисии во воздухот; 

 Достапност до доволни количества квалитетна вода, заштита, зачувување и 

постојано подобрување на расположливите водни ресурси, спречување или 
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намалување на штетни испуштања, одведувањето и третман на комуналните 

отпадни води, третман на отпадни индустриски води од страна на самите 

субјекти; 

 Избегнување и намалување на создадениот отпад, негово повторно 

искористување, отстранување на прифатлив начин; 

 Рамномерен просторен развој, рационално уредување и користење на 

просторот; 

 Рационално користење и заштита на земјоделското земјиште; 

 Рационално и одржливо користење на природните ресурси; 

 Користење на обновливи извори на енергија; 

 Зачувување и заштита на растителниот и животинскиот биодиверзитет; 

 Избегнување, спречување или намалување на бучавата. 
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8.2. ЦЕЛИ НА СОЖС 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТ СОЖС ИНДИКАТОРИ 

- Подобрување на квалитетот на живот на 

локалното население,  

 

- Подобрување на здравјето на луѓето  

 

- Зголемување на животниот стандард 

Сите медиуми на 

животната средина  

 

 

 

Население  

 Измерени вредности за емисии во 

медиумите на животната средина, 

 Намалени психо-физички заболувања на 

населението, како резултат на нарушен 

квалитет на животната средина, 

 Зголемен животен век 

 Зголемена стапка на вработеност 

 Намалена миграција 

 Намален број на жители кои што живеат 

во сиромаштија 

- Подобрување на квалитетот на воздухот  

 

 

 

- Намалување на емисиите на 

стакленичките гасови 

Квалитет на воздухот  

 

 

 

 

Климатски фактори 

 

 Концентрација на измерените вредности 

во границите на МДК 

 Непроменетата состојба на квалитет на 

амбиентен воздух во однос на 

измерените концентрации на амбиентен 

воздух мерени во претходната постојна 

состојба 

 Број на објекти кои користат 

алтернативните извори на енергија 

  Број на вработени кои користат јавниот 

транспорт 

- Заштита и подобрување на квалитетот на 

водата и почвата 

Површински води 

 

 

 

Подземни води 

 Квалитет според хемиски и микро-

биолошки анализи на третирана отпадна 

вода 

 Квалитет на подземните води во рамките 

на МДК 
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Квалитет на почва 

 Подобрена ефикасност во употреба на 

водата  

 Количина на отпад кој е одложен на 

депонија 

-Заштита и унапредување на 

биодиверзитетот 

Флора, фауна  

Природни 

живеалишта 

 Процент на зачувани живеалишта и 

видови 

- Соодветно управување со отпадот Управување со отпад  

 

 

Квалитет на почва 

Квалитет на 

површински и 

подземни води 

 Намален процент на генериран отпад 

 

 Зголемен процент на рециклиран и 

повторно употребен комунален отпад 

 

- Минимизирање на појавите на несреќи и 

хаварии 

Сите медиуми од 

животната средина 

 Намален или елиминиран ризик од 

несреќи и хаварии 
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9. ВЕРОЈАТНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ВРЗ 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

Подготовката на Извештајот за стратегиска оцена на влијанијата врз животната 

средина ги зема во предвид влијанијата врз специфичните медиуми од животната 

средина од имплементација на урбанистичка планска документација, во поширок обем, 

глобално и кумулативно; пред изградба на поединечните проекти/објекти, кои влегуваат 

во состав на планскиот опфат, ќе се пристапи кон подетална анализа на можните 

влијанија врз животната средина во конструктивна, оперативна и постоперативна фаза, 

согласно Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ, бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007 

и 159/2008). 

Врз основа на извршените анализи на веројатните влијанија при имплементација на 

планскиот документ утврдени се влијанијата кои позитивно се рефлектираат врз социо-

економската состојба на населението, како и оние кои предизвикуваат негативни 

ефекти врз медиумите и областите на животната средина.  Анализата подразбира 

разгледување на влијанијата на планскиот документ како  целина и во поширок обем, 

од глобален, стратегиски аспект, без при тоа, да се разгледуваат поединечните 

проектни содржини опфатени со планскиот документ. Со имплементацијата на 

Урбанистичка планска документација се очекуваат позитивни влијанија врз социо-

економскиот развој на Општината и пошироко, како што е подобрување на бизнис 

климата,  развој на комерцијални, трговски и угостителски дејности, отворање на нови 

работни места, зголемување на доходот по глава на жител и стапката на економски 

раст, зголемување на нивото на животен стандард и др., користејќи ги притоа 

предностите што ги нуди местоположбата на овој стопански комплекс и добрите 

комуникациски врски. 

Реализација на планската документација би предизвикала 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 нови инвестициони вложувања. 

 

9.1. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ НАСЕЛЕНИЕТО 

 

Со имплементација на планскиот документ се очекуваат позитивни долгорочни 

влијанија врз демографскиот развој на населението од околината. Отворањето на нови 

работни места, зголемувањето на пазарниот потенцијал, ќе доведе до зголемување на 

нивото на животен стандард. Во прилог на заштитата на животата средина и 

човековото здравје одат и предвидените плански решенија во смисла на: 

обезбедување на дрвореди и друго зеленило и богато хортикултурно уредување на 

комплексот и сообраќајниците.   
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9.2. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕКОВОТО ЗДРАВЈЕ 

 

Во текот на изградбата на поединечните деловни и инфраструктурни објекти, пре 

двидени со овој урбанистички план, се очекуваат времени и локални влијанија во 

смисла на директни афектирања врз човековото здравје, како резултат на појавата на 

бучава, вибрации, емисии во воздухот од возилата, прашина итн. Предвиденоо е 

посебно третирање на отпадните води со изградба на пречистителна станица, како и 

организирано управување со отпадот. Можноста за загадување на медиумите на 

животната средина (почва, површински и подземни води и воздух) ќе се сведе на 

минимум, а со самото тоа и можноста за загрозување на човековото здравје. Нивниот 

интензитет и обем детално ќе биде анализиран со изработка на соодветните студии за 

оцена на влијанието на проектите врз животната средина и елаборатите за заштита на 

животната средина. 

 

 

9.3. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА АМБИЕНТНИОТ ВОЗДУХ И КЛИМАТСКИТЕ 

ПРОМЕНИ 

 

Со имплементација на урбанистичкиот план не се очекуваат значителни негативни 

влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух и промена на климатските фактори од 

работата на планираните деловните субјекти - заради видот и природата на нивната 

основна дејност. Зголемувањето на фреквентноста на возила во самиот комплекс, 

претставува потенцијална можност за нарушување на квалитетот на амбиентниот 

воздух. Сепак, предвидените плански решенија за сообраќајната инфраструктура со 

обезбедување на заштитни зелени појаси и богато хортикултурно уредување во самиот 

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. Евентуалните влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух ќе 

бидат детално анализирани при изработката на студиите за оценка за влијанието врз 

животната средина или елаборатите за заштита на животната средина што се законска 

обврска. 

 

 

9.4. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ВОДИТЕ 

 
Канализационата мрежа се состои од армирано-бетонски канализациони цевки и 

ревизиони шахти. За минимален пречник е усвоен Ф250. Истата се предвидува да се 

приклучи на планираната пречистителна станица.  

Во оваа фаза, при изведување на градежните работи, не се очекувааат емисии на 

отпадни води, а исто така и во целина при изведување на предвидените градежни 

работи на целокупниот опфат на локацијата не се очекува создавање на отпадни води 

кои може да влијаат негативно како на локацијата така и пошироко врз животната 

средина.  
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Исто така, во овој опфат ќе се создава атмосферска вода од покривите и паркинг 

просторите. Атмосферската вода која ќе се создава од покривите на објектите не 

претставува опасност да ја загади околината. Водоснабдувањето на новопредвидените 

објекти се предвидува со приклучување на постојната водоводна мрежа вода, со 

изградба на примарна и секундарна водоводна мрежа. Идентификувани извори на 

емисии на отпадни води во опфатот се санитарните и отпадните води. Ако неправилно 

се управува со истите моженегативно да влијаат врз површинските и подземните води 

и да го загрозат квалитетот на околното земјиште.  

Подетална анализа од евентуалните влијанија врз квалитетот на водите ќе се 

разгледаат во понатамошните фази преку изработката на студиите за оценка за 

влијанието на животната средина или елаборатите за заштита на животната средина 

што се законска обврска. 

 

9.5. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПОЧВАТА 

 

При изработка на планскиот документ и анализите за природата и употреба на 

земјиштето кое се наоѓа во планскиот опфат ќе се оствари рационално користење на 

земјиштето преку неговата пренамена, кое ќе ефектуира со веќе споменатите 

бенефити. Не се очекуваат значителни негативни влијанија врз почвата како резултат 

на имплементација на урбанистичкот план, имајќи ги во предвид добро компонираните 

плански решенија за комуналната инфраструктура од аспект на соодветно управување 

со отпадните води и отпадот генериран во стопанскиот комплекс. Со ваквите решенија 

се дава можност, работењето на идните деловни субјекти, како и инфраструктурните 

објекти да се остварува нормално и со доследно спрооведување на законските обврски 

да спречат било какво загадување на почвата во самиот комплекс и надвор од него. 

Индиректното негативно влијание врз квалитетот на почвата од планираните 

капацитети во разгледуваниот плански опфат се проценуваат како не многу значајни, 

со оглед на предвидените заштитни зелени зони и природата на предвидените 

дејности. Обемот и интензитетот на влијанијата врз почвата ќе бидат анализирани при 

изработката на студиите или елаборатите за заштита на животната средина. 

 

9.6. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПРЕДЕЛОТ 

 

Планскиот опфат зафаќа предел кој е без значајни особености на предел со природни 

и пејсажни карактеристики. Имплементацијата на урбанистичкиот план ќе има 

позитивно влијание на пределот од аспект на пејзажна и функционална компонираност 

со постојната сообраќајница и ќе делува како една осмислена урбанизирана целина во 

која покрај градежните објекти се предвидени зелени површини со хортикултурно 

уредување. 

 

9.7. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

 

На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културни наследства, 

па стопанскиот комплекс нема да има никакво влијание. Според Законот, доколку се 
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појави некое археолошко наоѓалиште ќе се постапи согласно одредбите од член 65 од 

Законот за заштита на културното наследство („Сл. Весник на РМ” бр. 20/04, 71/04, 

115/07, 18/11, 148/11 и 23/13). 

Во Археолошката карта на Република Македонија, која ги проучува предисториските и 

историските слоеви на човечката егзистенција, од најстарите времиња до доцниот 

среден век, на анализираното подрачје, евидентирани се локалитети: КО Врбјани - 

Крушевска Чука, населба од енеолитско време, се наоѓа на 1 км југжно од селото или 

на 2.2 км северно од селото Крушеани; Попадица-Девет Слогови, населба од 

енеолитско време, се наоѓа на 1.5 км северозападно од селото, источно од локалитетот 

Чука-Ливаѓе и 1 км северозападно од патот Прилеп-Битола; Тумба, населба од 

доцноантичко време, се наоѓа на 1.5 км источно од селото, лево од патот Славеј-

Србјани; Чука-Ливаѓе, населба од римско време, се наоѓа на 2 км северозападно од 

селото; Чукарче Момироско, некропола од железно време, се наоѓа на  околу 600 м од 

јужната страна на селото, а на левата страна од патот за село Обрешани; Чукарче 

Цветкоско, населба од римско време, се наоѓа на 150 м јужно од селото, од десната 

страна на патот за село Обрешани; Чукарчиња, тумули од железно време, се наоѓа на 1 

км западно од селото и на 500 м југоисточно од современиот пат Прилеп-Крушево; – КО 

Славеј - Врбајанска Чука, населба од неолитско време и средновековни јами, се наоѓа 

на 2 км источно од селото, во кругот на ЗИК "Прилеп". При изработка на планска 

документација од пониско ниво, да се утврди точната позиција на утврдениот локалитет 

со културно наследство и во таа смисла да се применат плански мерки за заштита на 

недвижно културно наследство: 

– задолжителен третман на недвижното културно наследство во процесот на 

изработката на просторните и на урбанистичките планови од пониско ниво заради 

обезбедување на плански услови за нивната заштита, остварување на нивната 

културна функција, просторна интеграција и активно користење на спомениците на 

културата за соодветна намена, во туристичкото стопанство, во малото стопанство и 

услугите и во вкупниот развој на државата; 

– планирање на реконструкција, ревитализација и конзервација на најзначајните 

споменички целини и објекти и организација и уредување на контактниот, околниот 

споменичен простор заради зачувување на нивната културно-историска димензија и 

соодветна презентација; 

– измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови заради 

усогласување од аспект на заштита на недвижното културно наследство. 

 

9.8. ВЛИЈАНИЕ ВРЗ БИОДИВЕРЗИТЕТОТ  

 

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.  

Со реализацијата на урбанистичка планска документација се очекуваат негативни 

влијанија врз флората и фауната кои се наоѓаат на просторот на планскиот опфат, но 

истите нема да бидат значајни. Стопанскиот комплекс ќе има негативно влијание на 

птиците бидејќи тие се чуствителни на човеково присуство, особено во фазата на 
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изградба. Заради деградирање на живеалиштата и прекинување на ареалите на 

движење, се очекува раселување на дел од животинскиот свет во околниот предел со 

исти особености. Динамиката на ваквите влијанија ќе зависат од динамиката на 

реализирање на урбанистичкиот план. Негативните влијанија ќе бидат локални и 

периодични (најизразени во фаза на изградба) и не се очекува да бидат значителни. 

Реализацијата на Урбанистичкиот план за село нема да предизвика негативни 

влијанија врз споменикот на природата Локви- Големо Коњари, но потребно е да се 

предвидат соодветни мерки за заштита и да се почитуваат одредбите согласно Законот 

за заштита на природата, Законот за прогласување на локалитетот Локви-Големо 

Коњари за споменик на природата, како и заштитните категории и режимите за 

заштита, согласно валоризацијата дадена во Просторниот план на РМ (2004 год) - 

Студијата за заштита на природното наследство.  

 

9.9. ВЛИЈАНИЕ  ПОРАДИ ЗГОЛЕМЕНА БУЧАВА 

 

Со реализацијата на овој урбанистички план можни се негативни влијанија врз 

животната средина предизвикани од зголемена бучава во фазата на изградба на 

инсталацијата. Извор на бучава главно ќе биде зголемената фреквенција на моторни 

возила во реонот што произлегува од самата местоположба на локацијата, во близина 

на фреквентна сообраќајница. 

  

9.10. ВЛИЈАНИЕ  ПРЕДИЗВИКАНО ОД УПРАВУВАЊЕТО СО ОТПАДОТ 

 

Според планските решенија отпадот кој ќе се генерира во планскиот опфат ќе се 

изнесува од страна на овластена фирма, во случајот ЈП Пелагонија Кривогаштани и ќе 

се депонира на депонијата во близина на Кривогаштани или во одредени случаи на 

депонијата Алинци. И двете посочени депонии не ги исполнуваат потребните 

стандарди согласно законските одредби. Комерцијалниот отпад кој ќе биде застапен 

според природата на дејностите кои ќе се одвиваат во комлексот се очекува да биде 

третиран од страна на овластени фирми. Не се очекуваат значајни влијанија од овој 

вид отпад, доколку операторот постапува согласно мерките пропишан од елаборатот за 

заштита на животната средина, во корелација со интегрираниот концепт за управување 

со отпад. 

 

Вид на отпад Бр. од 

листа на 

отпади 

Начин на 

постапување 

Назив на правно 

лице кое 

постапува со 

отпадот 

Отпад од кршење и сечење 

на камен 

01 04 13 Привремено 

складирање 

ЈП Пелагонија  

Мазут и дизел гориво 13 07 01 Привремено 

складирање 

Лиценцирана 

фирма 

Бензин 13 07 02  Привремено 

складирање 

Лиценцирана 

фирма  



Урбанистички план за село Славеј,  КО Славеј, Општина Кривогаштани 
 

64 

 

Отпадни моторни масла и 

масла за подмачкување 

13 02 08 Селектирање и  

складирање 

Лиценцирана 

фирма  

Пакување од хартија и 

картон  

15 01 01 Привремено 

складирање 

ЈП Пелагонија 

Пакување од пластика 15 01 02 Привремено 

складирање 

ЈП Пелагонија  

Земја и камења што не 

содржат опасни супстании 

17 05 04 Искористување при 

изградба на улицата 

Инвеститорот 

Ископана земја што не 

содржи опасни супстанции 

17 05 06 Искористување при 

изградба на улицате 

Инвеститорот 

Мешани материјали од 

градење  

17 09 04 Привремено 

складирање 

ЈП Пелагонија  

Биоразградлив отпад од 

кујни и кантини 

20 01 08 Привремено 

складирање и 

компостирање 

Лиценцирана 

фирма и 

Инвеститорот 

При реализација на УП за село Славеј, КО Врбјани, општина Кривогаштани за 

очекување е генерерирање на градежен и земјен отпад. Со планскиот документ да се 

предвиди отпадот при градбата соодветно да се собира и превзема, а дел од него да 

се искористи во тампонирање на пристапните делови и покривање на ископите. 

Примарната селекција на комуналниот отпад да биде предвидено како континуирана 

активност. Се препорачува сите овие активности да бидат опфатени со изработката на 

студиите или елаборатите согласно Законот. 

 

10. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И УБЛАЖУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ 

ВЛИЈАНИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

 

Со Законот на животна средина („Сл. Весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 

83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 183/13 и 42/14) како и останатите закони и 

подзаконски акти се уредени правата и должностите на Република Македонија и на 

Општина Кривогаштани, како и правата и должностите на правните и физичките лица, 

во обезбедувањето услови за заштита и за унапредување на животната средина, 

заради остварување на правото на граѓаните на здрава и животна средина.  

Овој Извештај, кој се базира на релевантните податоци од Просторниот план, 

Националниот Еколошки Акционен План, секторските студии, за одредени области, 

како и податоци утврдени на самиот локалитет, предвидува и мерки за заштита на 

животната средина од влијанијата кои се очекуваат со имплементацијата на планската 

документација.  

За реализација на системот за заштита на животната средина потребно е да се 

почитува:  

- Селектирано и организирано депонирање на отпадот;  

- Соодветен третман на отпадните води;  

- Озеленување на дворните површини;  
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- Зачувување на амбиенталните, естетските и рекреативните потенцијали на 

просторот;  

- Изградба на современа инфраструктура;  

- Загадувачот е должен да ги надомести трошоците за отстранување на 

опасноста од загадување на животната средина, да ги поднесе трошоците за 

санација, како и да ја стави во функција животната средина во состојба како 

пред оштетувањето;  

- Доследно спроведување на планот.  

Во поглед на озеленувањето, да се планираат соодветни профили на дрвореди покрај 

сообраќајниците и објектите за да го спречат негативното влијание на квалитетот на 

животната средина. Изборот на зеленило треба да се усогласи со условите за заштита 

и негова намена. Диспозицијата на високите дрвја да биде усогласена со трасите на 

подземните инсталации, додека изборот на видот на озеленувањето да биде во 

согласност со условите во работната средина, односно способноста на повеќе 

апсорпција на штетни гасови и кои немаат посебен третман за одржување.  

Во поглед на создавање на отпад, бучава, загадување на воздухот, загадување на 

почвата од работата на трафостаниците, подетална анализа ќе се разгледа во 

понатамошните фази преку изработката на студиите за оценка за влијанието на 

животната средина или елаборатите за заштита на животната средина што се законска 

обврска.  

 

10.1. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ НАСЕЛЕНИЕТО   

    

Спроведувањето на планскиот документ се очекува позитивно да влијае врз 

демографскиот развој на населението во околината. Со изградбата на овој стопански 

комплекс ќе се ублажи состојбата од социоекономски аспект, поради фактот за 

потенцијални вработувања за време на изградбата како и за време на оперативната 

фаза на објектот. 

 

10.2. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕКОВОТО ЗДРАВЈЕ 

 

Согласно планските решенија планирано е изградба на сообраќајна инфраструктура, 

комуналната инфраструктура, зеленило и хортикултурно уредување, третман на 

отпадните води со изградба на пречистителна станица, организирано управување со 

отпадот и сл. Сите овие мерки обезбедуваат директна и индиректна заштита на 

човековото здравје.  

 

10.3. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА     

АМБИЕНТАЛНИОТ ВОЗДУХ И КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 

 

Мерки за намалување на влијанијата врз квалитетот на амбиенталниот воздух и 

климатските промени предизвикани од емисијата на издувни гасови од зголемената 

фреквенција на возилата, генерално се однесуваат на употребата на еколошки горива 

кои се приоритет на Република Македонија. На тој начин ќе се избегнат негативните 
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влијанија предизвикани од овој начин на загадување на воздухот. Во планското 

решение донесени се решенија за формирање на заштитен зелен појас и 

хортикултурно уредување на комплексот, како и примена на најдобрите достапни 

техники за планирање и изградба на индустриски капацитети. 

Исто така за намалување на влијанијата врз амбиентниот воздух и климатските 

промени, се препорачува примена на природниот гас во улога на енергенс и користење 

на алтернативни извори на енергија (пример: сончеви колектори). 

Со цел да се намалат влијанијата врз квалитетот на воздухот од превозните средства 

препорачливо е поголема примена на јавен транспорт и велоспипеди од страна на 

вработените.  

За намалување на влијанијата врз квалитетот на амбиентниот воздух од 

имплементацијата на УП за село Славеј КО Врбјани, општина Кривогаштани се 

предлагаат следните мерки:  

- Задолжителна заштитна опрема на работниците кои ќе бидат изложени на 

прашина при изведба на објектите во планскиот опфат;  

- Механизацијата да биде во фаза на мирување (исклучени мотори) во периодот 

кога не се изведуваат никакви активности на теренот;  

- Во комплексот да се предвиди формирање на појаси со заштитно зеленило, 

ниско и средно, со долг вегетациски период се со цел нивно функционално 

развивање како и додатно намалување на аерозагадувањето;  

- При планирањето и изградбата на објектите и инфраструктурата приоритет да 

се дава на најдобро достапните техники и инсталации;  

- Избегнување на користењето на фосилните горива како енергетски ресурс;  

- Користење на електрична енергија како енергенс за затоплување при што нема 

да има никакви загадувачки емисии;  

- Мониторинг на емисии на загадувачки материи во воздухот;  

- За подобрување на квалитетот на воздухот во локалитетот, на сите слободни 

површини да се предвидат зелени површини.  

На заштитата и унапредувањето на квалитетот на воздухот покрај одредбите од 

овој закон треба да се применуваат и одредбите на Законот за квалитет на 

амбиентниот воздух („Сл. Весник на РМ” бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11 и 100/12-

пречистен текст). 

 

 

10.4. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ВОДИТЕ 

 

Заштитата на водата се третира како превентивна заштита. Превентивната заштита на 

водата при подземно водење на инфраструктурните водови за водоснабдување и 

прифаќање на отпадните води, како подземни инсталации се однесува на нивна 

монтажа, експлоатација, одржување и интервенција. Водовите да се постават во се 

према техничките нормативи и стандарди кои ќе ја обезбедат нивната сигурност, 

безбедност и долготрајност во експлоатацијата, ракувањето и одржувањето. Третманот 

на комуналните отпадни води и водите од објектите ќе придонесе кон спречување на 
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загадувањето на водите. За секоја градежна парцела е задолжително приклучување на 

канализационата мрежа. За правилно работење на пречистителната станица потребно 

е 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.  

Канализационата отпадна вода потребно е да се третира со пречистителните станици, 

додека атмосферските води директно се испуштаат во крајниот реципиент. За 

намалување на евентуалните влијанија врз животната средина се препорачува:  

- Континуирано следење на квалитетот на испуштените води;  

- Интегрално управување со комуналниот отпад и негова селекција, и  

- Запазување на целите на животната средина и почитување на поставените 

стандарди.  

 

10.5. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПОЧВАТА 

 

За намалување на влијанијата врз почвата се предлагаат следните елементи:  

- Пред започнувањето на секој градежен зафат на планскиот опфат инвеститорот 

да го организира собирањето на градежниот отпад, негово депонирање или 

искористување во инвестиционите активности;  

- Соодветен третман на отпадни води;  

- Интегрално управување со комуналниот отпад и негова селекција;  

- Поставување контејнери спрема видот на отпадот на соодветни бетонски 

површини;  

- Селектирано и организирано депонирање на комуналниот отпад со контролиран 

транспортен систем во депонија;  

- Со плановите за хортикултура да се утврдат исклучиво декоративни насади за 

да не се очекува значајно загадување на почвата.  

За прифаќање на можни истекувања од трансформаторското масло треба да се 

постават бетонски корита за прифаќање на истото, а се димензионирани за прифаќање 

на целокупното масло. Кадите за прифаќање на маслото треба да се армирано - 

бетонски и водоотпорни, на дното да има поставена метална мрежа со еден слој чакал 

со длабочина од 150 мм, гранулација од 30 мм до 50 мм. 

Планската документација нуди препораки и решенија за управувањето со отпадните 

води и отпадот што претставува основен предуслов за спречување на негативните 

влијанија врз почвата, а индиректно и на подземните води при потенцијална 

инфилтрација на отпадните води. Со доследно спроведување на законските обврски на 

секој деловен субјект во објектот ќе се спречи било какво загадување на почвата во 

самиот комплекс и надвор од него. 
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10.6. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПРЕДЕЛОТ 

 

Во планираните активности на планската документација за изградба на стопанскиот 

објект, вклучени се заштитни појаси за заштита на просторот. Стопанскиот објект ќе 

има позитивно влијание на пределот од аспект на пејсажна и функционална 

компонираност со постојната сообраќајница и ќе делува како една осмислена 

урбанизирана целина. Сите овие активности ќе служат за зачувување и збогатување на 

амбиентот на просторот. 

 

 

10.7. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

 

Во зоната на наведениот опфат не се евидентирани археолошки наоѓалишта, ниту 

недвижно архитектонско културно наследство, согласно Заводот за заштита на 

спомениците на културата и музеј - Прилеп заведени под бр. 07-214/2 од 15.06.2012 

год, како и од  Министерство за култура - Управа за заштита на културно наследство 

заведено под бр. 08-2082/2 од 11.07.2012 год. Доколку при изведувањето на земјаните 

работи се наиде на археолошки артефакти, односно дојде до откривање на 

материјални остатоци со културно-историска вредност, потребно е да се постапи во 

согласност со член 65 од Законот за заштита на културно наследство (Сл. Весник на 

РМ бр. 20/04 и 115/07), односно веднаш да се запре со отпочнатите градежни 

активноски и да се извести надлежната институција за заштита на културното 

наследство во смисла на член 129 од Законот. Заштитата на културното и историското 

наследство е важен сегмент во вкупниот развој на опшеството. 

Потребно е максимално запазување на интегритетот на спомениците на културата од 

градежен, културен, историски и функционален аспект и истите треба активно да бидат 

вклопени во културниот живот и туристичко - рекреативната понуда на општината, со 

нивно ефикасно поврзување со сообраќајниците. Аналогно на тоа не е потребно 

изработување на Заштитно конзерваторски основи за подрачјето на опфатот односно 

не е потребно да се вгради соодветен режим и степен на заштита 

Недвижното културно наследство, без оглед дали е во прашање градителска целина 

или поединечен објект, како заедничко културно богатство на светот, во просторните и 

урбанистичките планови треба да се третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно 

вклопување во просторното и организационото ткиво на градовите и населените места 

или пошироките подрачја и потенцирање на неговите градежни, обликовни и естетски 

вредности. 

 

10.8. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ВРЗ БИОДИВЕРЗИТЕТОТ  

 

Со примена на предвидените мерки за заштита на животната средина од различни 

аспекти (отпадни води, бучава, почва итн) ќе произлезе спречување на потенцијални 

негативни влијанија врз флората и фауната. Со  помош на заштитните зелени зони со 

висока и ниска вегетација и хортикултурно уредување на комплексот, дел од флората 

ќе се компензира, а со тоа ќе се ублажат негативните влијанија. Исто така, за 
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намалување на влијанијата врз поедини видови од флората и фауната, се препорачува 

разгледување и примена на мерки согласно елаборатот за заштита на животната 

средина. Доколку  дополнително се утврдат влијанија врз биодиверзитетот, ќе се 

донесат и имплементират дополнителни мерки за заштита на одредени загрозени 

видови и нивните живеалишта. 

Основен услов за намалување на влијанијата врз флората и фауната се примената на 

предвидените мерки за правилно управување со просторот, отпадните води, отпадот, 

бучавата, почвата, воздухот и сл. На просторот за изработка на планот нема 

евидентирано природно наследство, освен што во непоредна близина е локалитетот 

Локви, кој нема да биде директно експониран на негативно влијание од реализацијата 

на планската документација. Доколку при изработката на планот или при уредување на 

просторот се дојде до одредени нови сознанија за природното наследство кои можат 

да бидат загрозени со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се превземат 

следните мерки на заштита на природното наследство:  

- Утврдување на границите и означување на објектите прогласени и предложени 

како природно наследство;  

- Во подрачјата и зоните со строга заштита да се дозволат само научно-

истражувачки активности;  

- На местата со карактер на природно наследство дозволено е користење на 

растителни и животински видови само во санитарно-здравствени цели со 

специјална дозвола од надлежен орган;  

- На подрачјата кои се предложени за заштита како природно наследство, 

изградбата и уредувањето до прогласувањето на истите мора да се врши само 

со специјална дозвола од надлежен орган;  

- Магистралната и останатата инфраструктура (надземна и подземна) да се води 

надвор од објектите со природни вредности, а при помали зафати потребно е 

нејзино естетско вклопување во природниот пејсаж;  

- Воспоставување на мониторинг, перманентна контрола и надзор на објектите со 

природни вредности и превземање на стручни и управни постапки за санирање 

на негативните појави;  

- Воспоставување на стручна соработка со соодветните институции во 

окружувањето.  

Што се однесува до изработката УП за село Славеј, КО Врбјани, општина 

Кривогаштани евентуалните влијанија ќе се намалат со формирање на заштитни 

зелени зони со висока вегетација и хортикултурното уредување на просторот. 

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите на 

Просторниот план на Република Македонија (Сл.в. на РМ, бр.39/04) во близина на 

предметната локација за која се планира изработка на Урбанистички план за село 

Славеј, Општина Кривогаштани, се наоѓа локалитетот Локви. 

– Доколку се утврди дека реализацијата на Урбанистичкиот план за село може да 

предизвика негативни влијанија врз споменикот на природата Локви-Големо Коњари, да 

се предвидат соодветни мерки за заштита и да се почитуваат одредбите согласно 

Законот за заштита на природата, Законот за прогласување на локалитетот Локви-

Големо Коњари за споменик на природата (Службен весник на Р.М, бр. 124/10), како и 
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заштитните категории и режимите за заштита, согласно валоризацијата дадена во 

Просторниот план на РМ (2004 год) - Студијата за заштита на природното наследство. 

– Доколку при изработка на Урбанистичкиот план за село или при уредување на 

просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело 

да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат 

мерки за заштита на природното наследство согласно Законот за заштита на 

природата. 

 

10.9. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ПОРАДИ ЗГОЛЕМЕНА БУЧАВА 

 

Проблемот кој се јавува заради зголемена бучава треба да се решава со заштитни 

зелени појаси, богати хортикултурни насади и поставување на звучни бариери кон 

најблиското населено место, кое е оддалечено од планскиот опфат околу 300 метри. 

Доколку во предвидените објекти се утврди производна намена потребно е да се 

применуваат технологии со намален интензитет на бучава, согласно законските 

одредби. 

 

10.10. МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ВЛИЈАНИЕ ПРЕДИЗВИКАНО ОД  

УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОТ 

 

За избегнување на негативните влијанија врз животната средина  поради неправилно 

управување со отпадот се препорачува исполнување на законските обврски за 

управувањето со него, како што е собирање, селектирање и превземање на истиот. 

Мерките се вградени во техничките и организациони решенија на планскиот документ, 

додека собирањето и транспортот ќе се реализира од страна на Јавното комунално 

претпријатие - Пелагонија од Кривогаштани. 

Отпадот организирано ќе се собира и евакуира најмалку еднаш неделно, од страна на 

ЈП. Пелагонија Кривогаштани, а во летната сезона и почесто, од страна на комуналните 

служби. Одлагањето ќе се врши во постојната депонија во Алинци. 

Во поглед на создавање на отпад од работата на трансформаторската станица, нема 

да има. Појава на отпад, можна е само при промена на функцијата на 

трансформаторската станица (промена на оштетен или појава на дефект на некој 

елемент од станицата). Истите тие делови ќе бидат соодветно депонирани од 

локацијата од страна на членовите кои ќе ја вршат нивната промена и одржување.  

Доследно придржување кон мерките дадени во Локалниот план за управување со отпад 

на општините Долнени и Кривогаштани ќе овозможи елиминирање на евентуалните 

негативни влијанија врз животната средина. 

 

10.11. МЕРКИ ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЗАШТИТА ОД НЕСРЕЌИ И ХАВАРИИ  

 

Согласно Законот за заштита и спасување, (Сл. в. на РМ бр: 36/2004 и 86/2008)  се 

уредува заштитата и спасувањето на луѓето и материјалните добра од природни 

непогоди, епидемии, епизотии, епифеиотии, како и други несреќи во мир и во војна и од 

воени дејствија во Република Македонија 
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Согласно Законот за одбрана (Сл.в.на РМ бр.42/01), Законот за заштита и спасување 

(Сл.весник на РМ бр.36/04, 49/04 и 86/08), Законот за пожарникарство (Сл.весник на РМ 

бр: 67/04)  и Законот за управување со кризи (Сл.в.на РМ бр.29/05), задолжително 

треба да се применуваат мерките за заштита и спасување.  

Мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање на дејства и 

постапки од превентивен карактер, кои ги подготвува и спроведува Републиката преку 

органите на државната управа во соодветната област.  

Мерките за заштита и спасување задолжитело се применуваат при планирањето и 

уредувањето на просторот, во плановите како и при изградба на објекти и 

инфраструктура, согласно Уредбата за начинот на применување на мерките за заштита 

и спасување, при планирање и уредување на просторот и населбите, во проектите и 

изградба на објектите (Сл весник на РМ бр; 105/05), како и учество во техничкиот 

преглед. 

Природни непогоди се земјотреси, поплави, лизгање на земјиште, снежни лавини, 

наноси, бури, уривање на високи брани и насипи, суша, атмосферски и други непогоди. 

Други несреќи се пожари, големи несреќи во патниот, железничкиот и воздушниот 

сообраќај, несреќи во рудници, индустриски несреќи предизвикани од експлозии и 

други техничко-технлошки причини, паѓање на радиоактивни врнежи, прашини и талози, 

излевање на нафта и нафтени деривати, и други отровни хемикалии, екслозии на 

гасови, запалливи течности и гасови, како и други гориви материи кои со воздухот 

создаваат експлозивни смеси и други експлозивни материјали од поголем размер. 

Дел од природните непогоди и другите несреќи можат да се јават и во границите на 

планскиот опфат. 

Објектите во рамките на планскиот опфат се  лоцирани во зона на 8 степени по 

Меркалиева скала на очекувани земјотреси. По однос на мерките за заштита од 

природни непогоди,  објектите  треба да  се градат со современи технологии на градба, 

согласно важечките технички прописи. За дополнителни заштитни мерки, ќе биде 

предвидена современа громобранска инсталација. Посебна заштитна мерка од силни 

ветрови е изборот на соодветна вегетација на зелените површини. 

Планираната сообраќајна мрежа во целост го покрива просторот во планскиот опфат а 

исто така обезбедува и услови за достапност на ПП возила и опрема до објектите како 

и користење на постојната хидрантска мрежа. 

При проектирањето водено е сметка за вградување на постојните противпожарни 

прописи односно обезбеден е пристап на ПП возило, обезбеден е сообраќаен профил 

на сите улици, потребен радиус на кривина а исто така и носивост на коловозот за да 

може да се движат ПП возилата и останатата ПП опрема. 

Исто така треба да бидат предвидени доволно количини на вода преку планирана 

хидрантска мрежа. Овие количини ќе се утврдат со разработка на архитектонско 

урбанистички проект, каде треба да се предвидат доволен број на надворешни 

надземни хидранти  со што треба да се обезбеди добра покриеност на просторот, а 

исто така и де се одредат доволен  број на ПП апарати. Во Општина Кривогаштани не 

постои противпожарна единица, така што пристигнување на ПП возила од Прилеп може 
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да се очекува за околу 35-40мин, со оглед дека противпожарниот центар е на 

растојание од околу 27.0км. 

Утврдувањето на потребните мерки за заштита од пожар е во согласност со Законот за 

пожарникарство Сл. в. на РМ бр: 67/2004, согласно Правилникот за  изборот на 

видовите и на количините на противпожарните апарати со кои треба да располагаат 

правните лица и граѓаните, како и критериумите што треба да ги исполнуваат правните 

лица кои што вршат сервисен преглед  и контролно испитување на противпожарните 

апарати - Сл. в. на РМ бр: 105/2005, како и Правилникот за техничките нормативи за 

хидранска мрежа за гасење на пожари Сл. в. на РМ бр: 31/2006год. 

За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, задолжително треба да 

се предвидат и обезбедат средства за лична и колективна заштита, материјално-

технички средства потребни за спроведување на мерките за заштита и спасување, 

обука за примена на средствата за заштита и спасување во центрите предвидени за 

таа намена. 

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

индивидуална заштита, урбанистичките мерки за заштита и намалување на степеност 

на повредливост на урбаната структура, планирањето на просторот за подобрување на 

условите за организирана заштита и спасување, како и расчистување на урнатините, 

заштита и евакуација на населението на помалку загрозено подрачје и др. 

Најинтензивни и најсложени вонредни околности во кои може  да се најде едно 

подрачје претставуваат воените дејствија, односно условите за водење на 

општонародна одбранбена војна.  

За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, задолжително треба да 

се обезбедат средства за лична и колективна заштита, материјално-технички средства 

потребни за спроведување на мерките за заштита и спасување, обука за примена на 

средствата за заштита и спасување во центрите предвидени за таа намена. 

Технолошки непогоди се експлозии, контаминација на воздух и вода, сообраќајни 

незгоди од поширок размер, хемиски загадувања, како и други причини кои што можат 

да доведат до поголеми масовни несреќи, или губитоци на материјални добра. За 

избегнување на технолошки катастрофи и намалување на нивните последици се 

превземаат мерки на заштита кои се состојат во: 

- одржување на опрема и инсталации за сигурност при користење на опасни 

материјали во разни технолошки процеси. 

- заштита на животната средина од емисија на опасни материи. 

- вградување на заштитни мерки предвидени со елаборати за заштита како 

составен дел на проектите од одделни објекти. 

- правилно димензионирање на сообраќајници со тротоари, заедно со 

хоризонтална и вертикална сигнализација. 
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- едукација на населението за заштита од евентуални техничко технолошки 

катастрофи. 

Зависно од климатските и хидрометеоролошките услови кои владеат во општината, 

се смета дека елементарните непогоди не се честа појава. 

 

11. АЛТЕРНАТИВИ 

 

Анализата на алтернативи со цел избор на најповолно решение/локација за 

реализација на планскиот документ од аспект на заштита на животната средина, како и 

од аспект на економска оправданост, потребно е да се вклучи уште во самото 

планирање односно донесување на урбанистичка планска документација. 

При изработката на урбанистичка планска документација анализирани се алтернативи 

за просторната дистрибуција на комплексот. Притоа земени се предвид факторите како 

што се: 

 Достапната инфраструктура (сообраќаен пристап, напојување со електрична 

енергија, можности за користење на локални изворници за водоснабдување, 

реципиент за одведување на отпадни води и слично); 

 Сопственост на земјиштето и геодетски подлоги со цел издвојување на 

катастарските парцели; 

 Геолошките и хидрогеолошките карактеристики, со цел да се избегнат зони во 

кои се застапени водопропустливи седименти; 

 Постоење на земјиште со пониска катастарска класа и негова пренамена во 

градежно земјиште и на тој начин ќе се овозможи одржлив развој на општината. 

Разгледуваните алтернативи се однесуваат и на избор на најповолни коефициенти на 

изграденост во рамките на урбаните модули. Преку изработка на елаборат за заштита 

на животната средина, ќе се разгледуваат алтернативни методи на соодветен третман 

на отпадните води и евентуална употреба на обновливи извори на енергија. 

 

13. ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ 

 

Стратегиската оцена на животната средина вклучува мерки за мониторинг на сите 

значителни идентификувани позитивни и негативни ефекти, кои би настанале од 

реализацијата на државната планска документација. Планот за мониторинг на 

животната средина дава можност за системско набљудување, испитување и 

оценување на загадувањето и состојбата на медиумите и областите на животната 

средина во целина како и идентификација и регистрирање на изворите на загадување 

на одделните медиуми и областите на животната средина се: 

- Да се обезбедат податоци за понатамошно следење на состојбите во животната 

средина; 

- Да се има поголем увид во промените на животната средина на предметните 

локации; 

- Да се потврди дека договорените услови при одобрување на планската 

документација се соодветно спроведени; 
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- Да се потврди дека влијанијата се во рамките на предвидените или дозволените 

гранични вредности; 

- Следење на состојбата во животната средина со цел навремено согледување на 

непредвидените влијанија одимплементацијата на планската документација и 

управување со истите; 

- Да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат 

придобивките во однос на заштитата на животната средина; 

- Утврдување кои активности треба да бидат превземени за редуцирање на 

влијанија врз животната средина 

Со цел да се изврши мониторинг на ефикасноста на планскиот документ, потребно е 

следење на поставените индикатори и нивниот развој со што ќе се потврдат целите на 

Планот. За следење на индикаторите потребно е да се земат во предвид и податоците 

за тековната состојба на животната средина. 

Со следење на состојбата на животнта средина ќе се потврди оправданоста и 

примената на предложените мерки за ублажување и нивната функционалност, што се 

претставува голема придобивка во однос на заштитата на животната средина.  

Следењето на состојбата на медиумите ќе се реализира со дефинирани параметри за 

следење на секој медиум и со дефинирана фрекфенција за секоја активност 

поединечно. Видот и фрекфенцијата на мониторинг ќе бидат предложени во ИСКЗ 

барањата, студиите за оцена на влијанијата врз животната средина од секој проект 

посебно.Правилната имплементација на државната планска документација, примената 

на предложените мерки за ублажување на влијанијата и нивната функционалност, 

оправданоста на целите на Планот и на стратегиската оцена на животната средина ќе 

се потврдат преку следење на следните индикатори: 

 



Урбанистички план за село Славеј,  КО Славеј, Општина Кривогаштани 
 

75 

 

ЦЕЛИ ПРЕДМЕТ МОНИТОРИНГ СОЖС ИНДИКАТОРИ 
ИЗВОРИ НА 

ВЕРИФИКАЦИЈА 

- Подобрување на 

квалитетот на живот на 

локалното население,  

 

- Подобрување на 

здравјето на луѓето и  

 

- Зголемување на 

животниот стандард 

Сите медиуми 

на животната 

средина  

 

Население  

- Мониторинг на 

медиумите во животната 

средина 

 

- Следење на состојбата 

на здравјето на 

населението 

 

- Следење на стапката 

на вработеност 

 

- Следење на приходите 

на вработените во 

комплексот 

- Измерени вредности за 

емисии во медиумите на 

животната средина, 

- Намалени психо-

физички заболувања на 

населението, како 

резултат на нарушен 

квалитет на животната 

средина, 

- Зголемена стапка на 

вработеност 

- Намалена миграција 

- Намален број на 

невработени 

- Редовни извештаи за 

мониторинг од МЖСПП 

или акредитирана 

институција 

 

- Извештаи од 

Министерство за 

здравство, 

 

- Финансиски извештаи, 

 

- Статистички извештаи, 

 

- Локална самоуправа, 

- Подобрување на 

квалитетот на воздухот  

 

- Намалување на 

емисиите на 

стакленичките гасови 

Квалитет на 

воздухот  

 

Климатски 

фактори 

 

- Мониторинг на 

амбиентен воздух и 

квалитет на воздух од 

испуст на инсталациите 

- Концентрација на 

измерените вредности во 

границите на МДК 

- Непроменетата состојба 

на квалитет на амбиентен 

воздух во однос на 

измерените концентрации 

на амбиентен воздух 

мерени во претходната 

постојна состојба 

- Користење 

алтернативните извори на 

енергија 

- Број на вработени кои 

користат јавен транспорт 

- Редовни извештаи од 

мониторинг на МЖСПП 

или акредитирана 

институција 

 

- Катастар на загадувачи 

при МЖСПП 

 

- Редовни извештаи од 

Заводот за јавно здравје 

 

- Статистички извештаи 
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и велосипеди  

- Заштита и подобрување 

на квалитетот на водата 

и почвата 

Површински 

води 

 

 

 

 

Подземни води 

 

 

 

Квалитет на 

почва 

-Мониторинг на 

квалитетот на 

третираните отпадни 

атмосферски, 

индустриски и 

комунални води 

- Квалитет според микро-

биолошки анализи на 

третирана отпадна вода 

- Квалитет на подземните 

води во рамките на МДК 

- Подобрена ефикасност 

во употреба на водата  

- Постројка за 

предтретман на отпадни 

води 

- Количина на отпад кој е 

одложен на депонија 

- Редовни извештаи од 

мониторинг на МЖСПП 

или акредитирана 

институција 

- Катастар на загадувачи 

при МЖСПП 

- Редовни извештаи од 

Заводот за јавно здравје 

- Статистички извештаи 

- Редовни извештаи од 

Министерство за 

здравство 

- Заштита и 

унапредување на 

биодиверзитетот 

Флора, фауна  

 

 

Природни 

живеалишта 

- Мониторинг врз 

квалитетот 

живеалиштата и 

популациите на 

карактеристичните 

видови на флора и 

фауна 

- Процент на зачувани 

живеалишта/видови 

- Извештаи од МЖСПП 

- Соодветно управување 

со отпадот 

Управување со 

отпад  

 

Квалитет на 

почва 

 

Квалитет на 

површински и 

подземни води 

-Мониторинг врз 

управувањето со 

отпадот 

- Намален процент на 

генериран отпад 

- Зголемен процент на 

рециклиран и повторно 

употребен комунален 

отпад 

 

- Редовни извештаи од 

мониторинг на МЖСПП 

- Катастар на загадувачи 

при МЖСПП 

- Извештаи од локалната 

самоуправа 

- Редовни извештаи од 

јавното комунално 

претпријатие 

- Минимизирање на 

појавите на несреќи и 

Сите медиуми 

од животната 

Степен на 

имплементација на 

- Намален или 

елиминиран ризик од 

Извештај за релизација на 

планска документација 
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хаварии средина препораките за заштита 

од несреќи и хаварии 

несреќи и хаварии 
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14. НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 

 

Законот за животна средина (Сл. Весник на Република Македонија бр. 53/05, 81/05 и 

24/07), член 65 предвидува спроведување постапка за оцена на влијанието на 

одредени стратегии, планови, програми, како и нивните измени врз животната средина. 

Стратегиска оцена се спроведува на плански документи кои се подготвуваат во областа 

на земјоделство, шумарство, рибарство, енергетика, индустрија, рударство, транспорт, 

регионален развој, телекомуникациите, управување со отпадот, управување со водите, 

туризмот, просторното и урбанистичкото планирање и користење на земјиштето, на 

Националниот акционен план за животна средина и на локалните акциони планови за 

животна средина, како и врз сите стратегиски, плански и програмски документи со кои 

се планира изведување на проекти за кои се врши оценка на влијанието на проектот 

врз животната средина.  

Со Урбанистичкиот план за село Славеј се опфаќа целиот населен простор во рамките 

на планскиот опфат. Границата на опфатот е дефиниран: 

-На југ границата на планскиот опфат се движи по осовина на регионален пат Р1306 

(Прилеп – Крушево) до КП бр.196; 

-На западна страна кон север границата ги опфаќа следните катастарски парцели: КО 

бр. 197/1, 198, 202, 205 до КП бр.208; 

-На север границата поминува по северната граница на КП бр.210/1 На северна и 

источна страна граница на планскиот опфат претставува границата на К.О. Врбјани со 

К.О. Големо Коњари. 

За предметната локација постои плански документ, поради која причина сите влезни 

параметри при планирањето на просторот и поставувањето на планските концепции и 

решенија по сите области се базираат на истиот, односно Урбанистички план за 

населено место Славеј од 1988 год. Неопходно е воспоставување на ефикасна 

контрола на користењето и уредувањето на земјиштето и утврдување на норми и 

стандарди за градба. 

Со самата иницијатива за изработка на оваа урбанистичка планска документација се 

врши делумно истражување како и се определуваат активностите и организацијата на 

просторот.  

Неопходно е воспоставување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на 

земјиштето и утврдување на норми и стандарди за градба. Со изработка на овој УПС 

треба да се овозможат услови за градба на ваков вид објекти кои ќе овозможат 

позитивни ефекти со својата функција 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. Со тоа се создаваат услови за урбанизација, развој и напредок на 

населените места. 

Исто така треба максимално да се чува и негува духот, амбиенталните вредности и 

мерилото, како основни елементи на историскиот развој на населбата. При тоа е 

потребно да се покренат прашања за утврдување на начинот и средствата за усмерено 
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планско дејствување врз просторната организација на населеното место. Вкупната 

површина на просторот во планскиот опфат изнесува 30,88 ха. 

Во рамките на планскиот опфат, класа на намена домување во станбени куќи. зафаќа 

површина од 13,10 ха со изградени објекти. Објектите за домување се претежно 

изградени со катност П до П+1. Процентот на изграденост во однос на вкупната 

површина на парцелите на кои се изградени објектите за домување изнесува 10%. 

Коефициентот на искористеност на земјиштето изнесува 0,15 во однос на вкупната 

површина на парцелата со изградени објекти за домување.  

1 Површина на плански опфат 30,88ха 

2 Површина за домување 13,10ха 

3 Вкупна површина под градби 1,26ха 

4 Просечен процент на изграденост 10% 

(во однос на површината за домување) 

5 Просечен коефициент на искористеност 0,5 

6 Број на евидентирани објекти за домување 174 

7 Број на жители 390 

8 Број на домаќинства 185 

9 Просечен број на членови во едно домаќинство 2,1 

10 Густина на населеност 12ж/ха 

Спратноста на објектите се движи од П до П+1 со застапеност на сите конструктивни 

системи, скелетен, масивен, мешовит и монтажен. 

Во рамките на планскиот опфат не се евидентирани бесправно изградени градби.  

Намена на земјиштето е планска определба за целите за користење или изградба на 

земјиштето.  Согласно планските решенија за уредување на просторот е со следните 

класи на намени: 

А – Домување 

А1 – семејно домување во станбени куќи 

В – Јавни институции 

В1 – образование и наука 

Г – Лесна индустрија 

Г2 – лесна индустрија 

Д – Зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори 

Д2 – заштитно зеленило 

Е – Инфраструктура 

Е1 – комунална инфраструктура 

Е2 – комунална супраструктура 

Конкретни цели на планскиот документ се следните: 

 Подобрување на социо-економскиот развој на одреден број семејства од 

Општина Кривогаштани, преку оптимално искористување на ресурсите и 

зголемена динамика на економскиот развој, согласно со современите принципи 

на пазарното стопанство; 

 Подобрување на нивото на економската и социјалната сигурност со непосредно 

влијание врз зголемување на мотивираноста на населението и искажување на 

траен интерес за опстанок во матичната средина, целосна афирмација на сите 
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аспекти на живеење и стопанисување во руралната средина и создавање 

неопходна и социјална сигурност; 

 Зголемено ниво на функционална и комунална опременост и планско уредување 

на просторот, подобрување на локалната сообраќајна инфраструктура и 

ефикасна комуникациска поврзаност со центрите од повисоко ниво; 

 Зачувување и унапредување на природните вредности и еколошки атрибути на 

просторот и афирмирање на културолошките особености и вредности; 

Согласно одредбите на Просторниот План на Р. Македонија за рационално користење 

и заштита на просторот, идниот развој и разместеност на производните дејности на 

овој простор треба да се базира на примена на принципите и стандардите за заштита 

на животната средина, особено нивна превентивна примена и спречување на 

негативните влијанија на производните процеси и технологии врз животната средина. 

Извештајот за стратегиска оцена ги разгледува основните податоци за животната 

средина во и  околу предметното подрачје, а тие се однесуваат на: 

-     географската местоположба на планскиот опфат 

- релјефните услови, наклон и експозиција на терените; 

- сеизмичките карактеристики, кои укажуваат на тоа дека територијата на општина 

Кривогаштани, припаѓа на простор кој е подложен на чести земјотреси 

предизвикани од локални и поодалечени епицентрални жаришта, кои може да се 

манифестираат со епицентрален интензитет од VIII според МКС скала; 

- Климатските услови на регионот со климатски елементи од умерено-

континетална клима; 

- Квалитетот на воздухот како еден од главните медиуми и фактори за квалитетно 

живеење во животната средина;  

- Културното наследство не е евидентирано во близина на предметната локација; 

- Состојбата со биодиверзитетот (флора и фауна) на планскиот опфат, каде што 

нема евидентирани карактеристични загрозени и ендемични видови; 

- Пределските карактеристики на предметното подрачје; 

- Демографските карактеристики во Општина Кривогаштани од аспект на вкупното 

население, наталитетот и морталитетот, како и стапката на невработеност; 

- Воените разурнувања, природните и техничко-технолошките катастрофи се 

земени во предвид и анализирани во овој извештај; 

Според тоа, реализацијата на урбанистичка планска документација за  село Славеј, 

Општина Кривогаштани се очекува да предизвика поволни влијанија врз животниот 

стандард и квалитетот на живеење на луѓето, како и да даде допринос кон развојот на 

локалната и националната економија.  

При реализацијата на урбанистичка планска документација Урбанистичка планска 

документација за градба на село Славеј, Општина Кривогаштани се земени во обзир 

бонитетната класа и досегашната намена на земјиштето и ќе се изврши соодветна 

трансформација во насока на одржлива пренамена на земјиштето.  

Во извештајот за стратегиска оцена на животната средина потребно е да се разгледаат 

и релевантните аспекти на моменталната состојба на животната средина и што 

највројатно би се случило доколку не дојде до имплементација на планскиот 
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документ/најверојатната еволуција без имплементција на стратегијата, планот или 

програмата. Во анализираниот случај, состојбата без имплементација на планскиот 

документ е оценета како неппогодно решение за одржливиот развој на Општина 

Кривогаштани.  

Посебно внимание во извештајот се посветува на описот на веројатните влијанија на 

планскиот документ врз медиумите и областите на животната средина и врз социо-

економските и демографските карактеристики, а исто така се предвидени и мерки за 

спречување, ублажување или отстранување на негативните влијанија. 

Извештајот за стратегиска оцена на влијанието на урбанистичка планска документација 

врз животната средина ги разгледува негативните влијанија врз специфичните медиуми 

и области на животната средина и мерките за ублажување на негативните влијанија во 

поширок обем, додека пак изведбата на секој планиран објект (проект) е предмет на 

разгледување на постапката за оцена на влијанијата на проектите врз животната 

средина и кон неа ќе се пристапи дополнително. Се обработуваат влијанијата на 

планскиот документ и мерките за ублажување на влијанијата врз: 

- Демографските карактеристики и човековото здравје - реализацијата на Планот 

ќе има незначителни негативни и краткотрајни влијанија врз здравјето на луѓето 

при изградбата, и според тоа се предвидени соодветни мерки за намалување на 

влијанијата: контрола на интензитетот на бучавата и контрола на квалитетот на 

амбиентниот воздух;  

- Социо-економската состојба - реализацијата на Планот ќе има позитивни 

долгорочни влијанија врз социо-економската состојба и поради тоа не се 

предвидуваат мерки за намалување на влијанијата;  

- Квалитетот на амбиентниот воздух - реализацијата на Планот ќе има 

незначителни негативни влијанија врз здравјето на луѓето при изградбата и во 

оперативната фаза, и поради тоа се предвидени соодветни мерки за 

намалување на влијанијата: примена на јавен транспорт за вработените, 

користење на еколошки горива, контрола на испуштање на издувни гасови од 

технолошкиот процес, користење на природниот гас, зелени заштитни појаси;  

- Бучава и вибрации - зголемен интензитет на бучава и вибрации ќе се појави во 

фазата на изградба, додека за време на оперативната фаза интензитетот на 

бучавата е намален, а појава на вибрации не се очекува. Предвидени се 

соодветни мерки за намалување на влијанијата од бучава: поставување на 

звучни изолациски бариери, поставување на заштитни зелени појаси; 

- Квалитет на површинските и подземните води – за спречување на негативните 

влијанија предвидени се следните мерки: приклучок кон канализациски систем, 

претретман на отпадните води пред да се испуштат во реципиентот, контрола на 

квалитетот на отпадни води пред  

да се испуштат во реципиенот, а со соодветно управување со отпадот во цврста 

и течна состојба, не се очекуваат негативни влијанија врз водите со реализација 

на планскиот документ; 

- Почвата – доколку се применува системот на ефикасно управување со отпадот 

во цврста и течна состојба, не се очекуваат негативни влијанија врз водите со 

реализација на планскиот документ, а се предлага примена на мерки за 
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намалување на влијанијата кои ќе бидат утврдени при изработка на елаборатот 

за заштита на животната средина; 

- Биодиверзитетот (флора и фауна) – реализацијата на планскиот документ нема 

да предизвика позначајни негативни влијанија во глобални рамки, бидејќи на 

предметното подрачје не се евидентирани ендемични видови, па според тоа се 

предлага примена на мерки за намалување на влијанијата кои ќе бидат 

утврдени при изработка на елаборатот за заштита на животната средина, 

односно студијата за влијание на проектот врз животната средина; 

- Пределските карактеристики – со реализацијата на планот ќе дојде до 

нарушување на пределските карактеристики, па според тоа предвидени се 

соодветни мерки за ублажување на влијанијата: заштитни појаси, адекватно 

уредување на просторот, унапредување на естетските вредности, зачувување 

на пределските карактеристики, рационално користење на природните ресурси; 

- Културното наследство – не е евидентирано културно наседство во непосредна 

близина на планскиот опфат, па според тоа не се предвидуваат посебни мерки 

во планската документација; 

- Природното наследство – не е евидентирано на предметното подрачје, па 

според тоа не се предвидени мерки за ублажување на влијанијата; 

- Управувањето со отпадот – во планската документација е предвиден 

воспоставување на ефикасен систем за управување со цврстиот отпад и според 

тоа не се очекуваат негативни влијанија; 

- Несреќи и хаварии - согласно Законот за одбрана, Законот за заштита и 

спасување и Законот за управување со кризи, задолжително треба да се 

применуваат мерките за заштита и спасување; 

- Како составен дел од извештајот е и  Планот за мониторинг, со чија реализација 

ќе се обезбедат податоци за состојбата на одредени медиуми на животната 

средина (воздух, вода, почва), како и следење на примената на мерките за 

ублажување и ефектите од примената на истите.  

Планот за мониторинг овозможува следење на состојбата на животната средина преку 

следните параметри, кои се прикажани табеларно во самиот извештај: 

- Здравје на луѓето; 

- Квалитет на амбиентен воздух; 

- Ниво на бучава; 

- Ниво на вибрации; 

- Квалитет на површински води; 

- Квалитет на подземни води; 

- Квалитет на почва; 

- Отпадни води; 

- Создавање и управување со отпад; 

- Состојба на биодиверзитетот (флора и фауна);  

- Хаварии и несреќи 
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15. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 

 

Заклучоци и препораки кои беа дефинирани при изработката на извештајот за 

стратегиска оцена на животната средина за реализација на урбанистичка планска 

документација за Урбанистичка планска документација за село Славеј, Општина 

Кривогаштани се следните: 

 Примена на насоките и елементите за изработка на просторни и урбанистички 

планови од аспект на заштита на животната средина и примена на мерките и 

активностите за рационално користење и заштита на просторот, дефинирани во 

предлог државната планска документација; 

 Спроведување на Планот за мониторинг, со кој ќе се добијат податоци за 

состојбата на одредени медиуми на животната средина и следење на ефектите 

од примената на мерките за ублажување на негативните влијанија; 

 Спроведување на мерките за заштита и спасување, дефинирани во планската 

документација; 

 Спроведување на процедурата за информирање на јавноста и организирање на 

јавна расправа; 

Реализирањето на  урбанистичка планска документација има позитивни влијанија врз 

социо-економската состојба, кои ќе се манифестираат преку создавање на работни 

места, намалување на миграцијата и подобрување на локалната економија.  

Изработката и реализацијата на Урбанистички план за село Славеј во  Општина 

Кривогаштани со вкупна површина на планскиот опфат од 32,28 ха, согласно 

определбите на Просторниот план на Република Македонија, треба да базира на 

принципите и стандардите за заштита на животната средина и одржлив развој, особено 

превенција и спречување на негативните влијанија на постојните и планирани 

производни и услужни дејности применувајќи ја релевантната законска регулатива. 

Една од планските определби утврдени со Просторниот план на република Македонија 

е рационално користење на земјиштето заради што е неопходно пред започнување на 

сите активности да се утврди економската и општествена оправданост за 

урбанизирање на предложената површина од околу 32,28 ха на планскиот опфат на 

селото Славеј во Општина Кривогаштани. 
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16. ПРИЛОЗИ 
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16.1. ПОДАТОЦИ ЗА ИЗРАБОТУВАЧОТ 
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16.2. ЛИСТА НА РЕЛЕВАНТНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТВА 

 

Листа на национална законска регулатива  

1. Закон за животна средина („Сл. Весник на РМ” бр. 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 

48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14);  

2. Уредба за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се 

утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз 

животната средина („Сл. Весник на РМ” бр. 74/05);  

3. Правилник за содржината на барањата што треба да ги исполнува студијата 

за оцена на влијанието на проектот врз животната средина („Сл. Весник на РМ” 

бр. 33/06);  

4. Уредба за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените 

на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува 

постапката за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и 

здравјето на луѓето („Сл. Весник на РМ” бр. 153/07);  

5. Уредба за содржината на извештајот за стратегиска оцена на животната 

средина („Сл. Весник на РМ” бр. 153/07);  

6. Правилник за воспоставување на листата на експерти за СО@С, процедурата 

за спроведување на испитот за експерти за СО@С, воспоставување комисијата 

за оценка на знаењето на експертите за СО@С („Сл. Весник на РМ” бр. 129/07);  

7. Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали 

определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз 

животната средина и врз здравјето на луѓето („Сл. Весник на РМ” бр. 144/07);  

8. Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други 

акти, како и планови и програми од областа на животната средина („Сл. Весник 

на РМ” бр. 147/2008);  

9. Правилник за стандарди и нормативи за планирање на просторот („Сл. Весник 

на РМ” бр. 69/99);  

10. Закон за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ” бр. 24/08, 

91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 60/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14);  

11. Законот за квалитет на амбиентниот воздух („Сл. Весник на РМ” бр. 67/04, 

92/07, 35/10, 47/11, 59/12 и 163/12);  

12. Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на 

квалитетот на амбиенталниот воздух („Сл. Весник на РМ” бр. 67/04);  

13. Закон за води („Сл. Весник на РМ” бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11 и 

44/12);  

14. Уредба за класификација на водите („Сл. Весник на РМ” бр. 18/99);  

15. Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и 

подземните води („Сл. Весник на РМ” бр. 18/1999, 71/99);  

16. Уредба за класификација на водите („Сл. Весник на РМ” бр. 18/99);  
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17. Закон за отпад („Сл. Весник на РМ” бр. 68/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 

9/11, 123/12 и 163/13);  

18. Листа на отпади („Сл. Весник на РМ” бр. 100/05);  

19. Закон за заштита од бучава во животната средина („Сл. Весник на РМ” бр. 

79/07, 124/10, 47/11 и 163/13);  

20. Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е 

нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава („Сл. Весник на РМ” бр. 64/93);  

21. Закон за заштита на културното наследство („Сл. Весник на РМ” бр. 20/04, 

71/04, 115/07, 18/11, 148/11 и 23/13);  

22. Закон за заштита на природата („Сл. Весник на РМ” бр. 84/07, 35/10, 47/11, 

148/11, 59/12, 13/13 и 41/14);  

23. Закон за благосостојба на животните („Сл. Весник на РМ” бр. 113/07);  

24. Закон за благосостојба на растенијата („Сл. Весник на РМ” бр. 25/98; 06/00);  

25. Закон за заштита на растенијата („Сл. Весник на РМ” бр. 25/98; измени 

06/00);  

26. Закон за безбедност и здравје при работа („Сл. Весник на РМ” бр. 92/07, 

136/11, 23/13 и 25/13);  

27. Закон за енергетика („Сл. Весник на РМ” бр. 16/11, 136/11 и 79/13);  

28. Закон за експропријација („Сл. Весник на РМ” бр. 95/02, 131/12 и 24/13).  

 

Листа на релевантни ЕУ директиви  

Директиви на ЕУ ипфатени во Национална стратегија за апроксимација во 

животната средина (2008). Релевантни се и нивните измени и дополнувања:  

1. Рамковна директива за отпад (2006/12/ЕС)  

2. Директива за депонии (99/31/ЕС) дополнета со Регулатива (ЕС) 1882/2003  

3. Регулатива за пренос на отпад (ЕЕС) 259/93 дополнета со Одлуките 

94/721/ЕС, 96/660/ЕС, 98/368/ЕС и 99/816/ЕС, и Регулативите (ЕС) 2408/98, (ЕС) 

120/97 и (ЕС) 2557/2001  

4. Директива за управување со отпадот од индустрија за екстракција на 

минерални суровини (2006/21/ЕС)  

5. Рамковна директива за квалитет на амбиентен воздух (96/62/ЕС), дополнета 

со Регулативата (ЕС) 1882/2003  

6. Директива за национални плафони на емисии (2001/81/ЕС)  

7. Директива за бензен и јаглерод моноксид (2000/69/ЕС)  

8. Директива за озон во амбиентниот воздух 2002/3/ЕС  

9. Директива 2004/107/ЕС за арсен, кадмиум, жива, никел и полициклични 

јаглеводороди во амбиентниот воздух  

10. Директива за информирање на корисници (1999/94/ЕС) дополнета со 

Директивата 2003/73/ЕС  
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11. Рамковна Директива за вода (2006/60/ЕС) дополнета со Одлуката 

2455/2001/ЕС  

12. Директива за урбани отпадни води (91/271/ЕЕС) дополнета со Директивата 

98/15/ЕС и Регулативата (ЕС) 1882/2003  

13. Директива за вода за пиење (98/83/ЕС) дополнета со Регулативата (ЕС) 

1882/2003  

14. Директива за површинска вода за апстракција (75/440/ЕС) дополнета со 

Директивите 79/869/ЕЕС и 91/692 ЕЕС (ќе биде отповикана со Рамковната 

директива за води (2006/60/ЕС) од 22.12.2007  

15. Директива за вода за капење (2006/7/ЕС)  

16. Директива за испуштање на опасни супстанции во водите (76/464/ЕЕС) 

дополнета со Директивата (91/692/ЕЕС и 2000/60/ЕС) е биде отповикана со 

Рамковната директива за води (2000/60/ЕС) од 22.12.2007, освен член 6, кој 

беше отповикан на 22.12.2000.  

17. Директива за мерење на квалитетот на водата за пиење (79/869/ЕЕС) 

дополнета со Директивите 81/855/ЕЕС, 91/692/ЕЕС, и Регулативата (ЕС) 

807/2003 ќе биде отповикана со Рамковната директива за води (2000/60/ЕС) од 

22.12.2007)  

18. Директива за подземни води (80/68/ЕЕС) дополнета со Директивата 

91/692/ЕЕС  

19. Директива за вода за риби (78/659/ЕЕС) дополнета со Директивата 

91/692/ЕЕС и Регулативата (ЕС) 807/2003  

20. Директива за Стратешка оцена на животна средина (2001/42/ЕС)  

21. Директива за пристап на информации за животната средина (2003/4/ЕС)  

22. Директива за Оценка на влијанието врз животната средина (85/337/ЕЕС) 

дополнета со Директивите 97/11/ЕС и 2003/35/ЕС  
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Користена литература  

- Просторниот план на РМ, 2004;  

- Планска документација за УП за село Воѓани, КО Воѓани, Општина 

Кривогаштани;  

- Локален план за управување со отпад за општините Долнени и Кривогаштани) 

2011-2015 год.;  

- Преглед на заштитни подрачја во РМ (2008) и Извештај на меѓународен 

консултант за заштитени подрачја во рамки на УНДП/ГЕФ/М@ССП проектот: 

Зајакнување на еколошката, институционалната и финансиската одржливост на 

системот на заштитени подрачја во Македонија;  

- Национална стратегија за одржлив развој, 2009;  

- Втор Национален извештај за климатски промени, 2008;  

- Национална стратегија за механизмот за чист развој за првиот период на 

обврски според протоколот од Кјото 2008-2012, 2007;  

- Втор Национален Еколошки акционен план на РМ, 2006  

- Национална стратегија за биолошка разновидност, 2004;  

- Стратегија за управување со отпад во РМ 2008-2020;  

- Национална транспортна стратегија за патниот превоз, 2008;  

- Стратегија за демографски развој на РМ 2008-2015;  

- Национална програма за усвојување на правото на ЕУ (НППА ИИ, 2007);  

- Национална стратегија за мониторинг на животната средина, 2004;  

- Стратегија за управување со животната средина, 2005;  

- Стратегија за подигање на јавната свест во животната средина, 2005;  

- Стратегија и акционен план за имплементација на Архуската конвенција, 2005;  

- Национален здраствено-еколошки акционен план (НЗЕАП), 1999;  

- Директива за станишта (92/43/ЕЕС);  

- Директива за диви птици (79/409/ЕЕС);  

- Рамковна директива за вода (2000/60/ЕС);  

- Рамковна директива за квалитет на амбиентен воздух (96/62/ЕС);  

- Рамковна директива за отпад (2006/12/ЕС);  

- Рамковна директива за бучава (2002/49/ЕС);  

- Директива за оценка на влијанието врз животната средина (85/537/ЕЕС);  

- Директива за стратегиска оцена на животна средина (2001/42/ЕС);  

- ЕУ Шестиот Акционен План за животна средина (2001/42/ЕС);  

- Достапни искуства и практики.  
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16.3. СКИЦИ, ШЕМАТСКИ ПРИКАЗИ 
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16.5  МИСЛЕЊЕ ОД МЖС 
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16.6. ЗАПИСНИК ОД ЈАВНА РАСПРАВА 

 

 

 

 

 

 

 


