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ВОВЕД 

    Врз основа на обврските поставени во глава Х од Законот за животна средина 
(„Службен весник на РМ“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 
93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 

129/15, 192/15 и 39/16) отпочната е постапка за  страгегиска оцена на животната 
средина (СОЖС) за планскиот документ - спроведување на постапка за оцена на влијанието 
од планскиот документ - Регионален план за управување со отпад за Југоисточниот регион. 
Согласно обврските, органот надлежен за изработка на планскиот документ, 
Меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад на Југоисточниот плански регион донесе 
Одлука за спроведување на страгегиска оцена на животната средина за предметниот плански 
документ (Прилог 1). 

Согласно СОЖС процедурата, изработен е нацрт извештај за стратегиска оцена чија 
цел е да изврши идентификација и анализа на потенцијалните влијанијата врз животната 
средина од имплементацијата  на  планскиот  документ,  да  обезбеди  дека  еколошките  
последици  од стратешките одлуки се идентификувани уште во фазата на неговата 
подготовка и планирање и да предложи соодветни мерки за спречување, контрола и/или 
компензација на влијанијата. СОЖС процедурата има за цел да обезбеди рамка за јавна 
дебата за последиците, опциите и обврските, разгледување на коментарите и нивно 
вклучување во носењето на одлуките. 

Извештајот е изработен согласно содржината на извештајот пропишана во Уредбата за 
содржина на извештајот за стратегиска оцена на животната средина (Службен весник на 
Република Македонија бр. 153 од 20 декември 2007 год.). 

Главната цел на проектот е да постигне интегриран и финансиски самоодржлив систем 
за управување со отпад во четирите региони преку подготовка на потребните документи со 
цел воспоставување на системот. 

Општата цел е избор на најдобра опција за интегрирано регионално управување со 
отпадот. Регионалниот план е изготвен врз основа на:  а)  ЕУ  и  национално  законодавство  
и  стратегии,  што  може  да  вклучи  цели  утврдени  во специфични области; и б) анализа 
и оценка на тековната состојба, дадена во посебен Извештај за проценката. Покрај законските 
и стратешките цели на ЕУ и национално ниво, постојат значајни параметри кои влијаат на 
регионално планирање и беа земени во предвид: (1) количината и состав на отпадот, (2) 
географско потекло на отпадот и (3) моменталната состојба со собирање и третман на 
отпадот, вклучувајќи тарифи за отпад и достапност. 

Регионалниот план за управување со отпад за Југоисточниот плански регион треба да 
биде усвоен од страна на советите на општините кои се вклучени во регионот и одобрен од 
МЖСПП како одговорен орган за управување со отпад на национално ниво. 
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Спроведувањето на планскиот документ можно е да предизвика прекугранично влијание врз 
животната средина, и затоа можеби ќе има потреба од започнување постапка согласно одредбите за 
прекугранични влијанија при подготовка на плански документи и начелата на Еспо конвенцијата.  

1. ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА СОЖС, СОДРЖИНА НА ИЗВЕШТАЈОТ 

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. 

Основата 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 мислење на јавноста пред донесување на истите. 

Процесот на Стратегиската оцена на влијанието на животната средина се состои од неколку 
фази на планирање: 

- проверка; 

- определување на опфат; 

- основни податоци на животната средина; 

- оцена; 

- подготовка на извештајот за животна средина; 

- консултација со засегнатата јавност; 

- прифаќање на стратегијата, планот или програмата и 

- мониторинг. 

 

При определување на обемот и деталноста на информациите во Извештајот за животна 
средина, локалната самоуправа на општината е должна да побара мислење од органите кои се 
засегнати од планскиот документ. Исто така, според Архуската Конвенција и Уредбата за учество на 
јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на 
животната средина (“Сл.Весник на РМ” бр. 147/08 и 45/11) Член 8, општината е должна да го вклучи 
учествотото на јавноста преку: 

- ќе треба да се утврди динамиката и роковите што ќе бидат реални за ефикасно учество 
на засегнатата јавност; 

- нацрт-правилата ќе треба да бидат јавно расположливи, и 
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- на јавноста ќе треба да и се овозможи да даде коментар. 

 

Министерството за животна средина и просторно планирање јасно ги дефинира основните, а 
со време и остварливите цели и правци на развојот, особено во поглед на неопходните квалитативни 
структурни промени и за нив релевантни и адаптибилни решенија и опции. Непосредната поврзаност 
и меѓусебната условеност помеѓу планскиот опфат и влијанието на животната средина наметнува 
едновремен, интегрален третман на просторот и дефинирање на долгорочна стратегија за 
уредување, опремување и користење на просторот и ефикасна заштита на животната средина, 
природата и културно-историското наследство во регионот.  

Анализата на алтернативите кои се опфатени со овој извештај укажува на потребата од 
неминовно спроведување на Стратегиската оцена на влијанието врз животната средина во процесот 
на планирање заради правилна и поефикасна избрана алтернатива. Очекуваните резултати врз 
животната средина, препораките и мерките за намалување на влијанијата, како и планот за 
мониторинг се прикажани и објаснети во посебни сегменти од овој Извештај. 

 

 Што е СОЖС ? 

“Стратегиската оцена претставува систематска оцена на значајните влијанија рз животната 
средина кои би произлегле со имплементацијата на предвидениот плански документ врз животната 
средина, пред носење на одлуката за негово усвојување  како и последиците на алтернативните 
визии и интенции за развој вградени во политика, планирање или програма на иницијативи, 
обезбедување на целосна интеграција на релевантни биофизички, економски, социјални и политички 
размислувањa”(Partidário, 1998). 

 

Постапката за стратегиска оцена на животната средина се состои од неколку фази чие што 
реализирање го олеснува и прави подетален процесот на спроведување на Стратегиска оцена: 
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Во однос на дефинирање  на целите, сегашната состојба на животната средина, притисоците 
како и воспоставување на програма на мерки за решавање на еколошките проблеми беше користен 
DPSIR (ДСПВО) концепт, кој се состои од пет фази: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1. DPSIR методологија 

 

- Движечките сили се причините кои доведуваат до еколошки притисоци, примери за тоа се 
човековите побарувачки за земјоделското земјиште, енергетиката, индустријата, транспортот 
и домувањето, 

- Овие движечки сили доведуваат до притисоци врз животната средина, како што е 
искористување на ресурси (земја, вода, минерали, горива и др), 

- Притисоците влијаат на состојбата на животната средина. Ова се однесува на квалитетот на 
различни медиуми на животната средина (воздух, почва, вода, итн) и нивната способност за 
поддршка на барањата поставени на нив (на пример, поддршката на човечкиот и не-човечкиот 
живот, кои ја снабдуваат ресурси, итн.), 

- Промени во државата може да имаат влијание врз здравјето на луѓето,  екосистемите, 
биодиверзитетот, финансиската вредност, итн. Влијанието може да биде изразено преку 
нивото на еколошки штети, 

- Одговорите ги покажуваат напорите од страна на општеството (политичарите, носителите на 
одлуки) за решавање на проблемите идентификувани од страна на проценетите влијанија, на 
пример, политички мерки, како и планирани дејствија. 
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Слика 2. Детален приказ на секоја фаза од методологијата 

 

СОЖС јасно ги идентификува сите релевантни негативни и позитивни аспекти од донесувањето 
на плановите или програмите, ги дефинира алтернативите и можни решенија за спречување или за 
ублажување на негативните ефекти во сите области. 

Постапката за утврдување на неопходноста од спроведување е прикажана на Сликата: 

          

Слика 3.  Постапка за утврдување на неопходноста од спроведување на стратегиска оцена на 
животната средина (СОЖС) 

Движечки сили          

 Земјоделство 

 Индустрија 

 Енергетика 

 Транспорт 

 Угостителство 

 Домаќинства 

Притисоци 

 Емисија 

 Користење на 
земјиште 

 Технолошки 
ризик 

 

Состојба   

 Физичка 

 Хемиска 

 Биолошка 

 

Влијанија 

 Природа и 
животна 
средина 

 Луѓе и 
општество 

 Одговори   
 Приватен сектор, Политика на животна средина, Одредба на целите, Приоритени теми и 

Приоритизација 
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Стратегиската оцена на животната средина ги зема во предвид влијанијата врз животната 
средина и алтернативите во поширок обем, а исто така: 

 во претходна постапка ги зема во предвид алатките кои би се користеле за да ја подржат 
формулацијата на стратегиската акција за одржлив развој; 

 овозможува зголемување на ефикасноста при донесување на одлуки; 

 овозможува систематски и ефективен приод кон животната средина од повисоко ниво при 
донесување на одлуки; 

 ги поддржува консултациите и учеството на јавноста.  

 

Извештајот за стратегиската оцена на животната средина треба да содржи детали од 
плановите, програмите и стратегиите, како и други информации, кои ќе бидат земени во предвид при 
понатамошната оцена на животната средина, односно треба да содржи податоци за можните 
влијанија врз: 

 населението, здравјето на луѓето, флората, фауната, почвата, водата, климатските 
фактори, материјалните добра, културното наследство каде се вклучени архитектурните и 
археолошките наследства, пејзажи и др; 

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

 предвидените мерки за заштита и намалување на влијанијата. 

 

Анализата на влијанијата врз животната средина има за цел да ги идентификува можните 
проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи оптимален избор на мерките за заштита на 
животната средина. Влијанијата врз специфичните медиуми од животната средина ќе бидат 
намалени или ефективно подобрени доколку се предвидат мерки за заштита, намалување и 
неутрализација на истите. При идентификувањето на влијанијата се користи квалитативна проценка 
на нивниот ефект, односно истите се оценуваат како: секундарни, кумулативни, синергистички, 
краткорочни, со средни и долгорочни, трајни и привремени позитивни и негативни ефекти. 

Во рамките на Извештајот за стратегиска оценка, исто така сe дава осврт на планот за 
мониторинг на животната средина, чија основна цел е следење на ефектите од применетите мерки 
за ублажување. Планот на мерки од непредвидени незгоди, кој е составен дел на Извештајот за 
стратегиска оцена на животната средина, ги опфаќа предлог мерките за заштита на планскиот опфат 
и спасување во случај на пожар, воени разурнувања, природни катастрофи и техничко-технолошки 
незгоди. При водење на процедурата за стратегиска оцена за животната средина важна улога имаат 
консултациите и учеството на јавноста, што овозможува: целосна информираност за основните 
податоци за животната средина, релевантните податоци и вредности на индивидуално ниво и на 
ниво на заедница; зголемување на транспарентноста во донесувањето одлуки, преку обезбедување 
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информации кои овозможуваат идентификација на влијанијата во рана фаза и предлог мерки за 
нивно намалување; поголемо разбирање, избегнување непотребни противречности и одложување 
на процесот за донесување одлуки, кое во покасните фази може да настане како резултат на 
недоволно разбирање. 

Идентификацијата на сите влијанија врз животната средина, кои ќе бидат дефинирани во 
Извештајот за стратегиска оцена на животната средина, како и предложените мерки за нивно 
ублажување или избегнување, ќе претставуваат основа врз која треба да се дефинира идниот развој 
на Општината со цел да овозможи економска одржливост. 

Доколку сите согледувања дадени во Извештајот за стратегиска оцена на животната средина 
бидат земени во предвид и имплементирани во  Планот за којшто се изготвува овој Извештај, ќе се 
избегнат сите несакани последици, што значи ќе се заштеди време и пари што е само дел од целите 
на стратегиската оцена на животната средина. Исто така, ќе се обезбеди заштита и одржлив развој 
на ресурсите, заштита на медиумите во животната средина и здравјето на луѓето.  

Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина содржи вистинити и реални 
информации во простор и време, кои ќе им помогнат на носителите на одлуки на повисоко ниво. 

Цели на стратегиската оцена на животната средина 

Стратегиска оцена на животната средина и на здравјето на луѓето (во понатамошниот 
текст СОЖС)  е постапка која се спроведува од страна на органите на државната управа и 
единиците на локалната самоуправа при донесување на Стратегии, Планови и Програми (во 
понатамошниот текст Плански документи) со цел: 

 Обезбедување на високо ниво на заштита на животната средина; 
 Промовирање и интегрирање на принципите на одржлив развој во Планскиот 

документ; и 
 Подобрување на процесот на планирање преку интегрирање на аспектите на 

животната средина уште во фазата на подготовка и пред усвојувањето на Планските 
документи. 

 

Оттука, целта на СОЖС е да помогне да се разбере развојниот контекст врз основа на 
кој планот бил оценет, соодветно да ги идентификува проблемите и потенцијалите, да ги 
потенцира клучните трендови и да ги оцени можностите од аспект на животна средина и 
оддржливост со кои ќе се постигнат стратешките цели. 

Од стратешка гледна точка СОЖС има три специфични цели: 

 

1.  Поттикнува  интегрирање  на  животната  средина  и  оддржливоста  (вклучувајќи  ги 
биофизичките, општествените, институционалните и економските аспекти), во 
политиките и одлуките од другите општествени сфери, 
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2. Дава додадена вредност при донесувањето на одлуките, разгледување на 
можностите и ризиците со цел развивање на можности и претворање на проблемите 
во можности, 

3.   Промена на јавното мислење и создавање на стратешка култура во донесување на 
одлуки, промовирање на институционалната соработка и дијалог, избегнување на 
конфликтите. 

 

Преку овие цели, СОЖС може да придонесе: 

 

- Да  се  обезбеди  стратешка,  системска  и  широка  перспектива  во  врска  со  
прашањата  за животната средина во рамки на одржливоста; 

- Да се идентификуваат, одберат и да се разговараат клучните можности за развој 
со цел донесување на поодржливи одлуки (испреплетување на биофизички, 
општествени, институционални и економски прашања); 

- Да се идентификуваат интересите на чинителите и истите да бидат правилно 
разбрани и вклучени во Планскиот документ (ПД); 

- Да се предложат  понатамошни програми, преку стратешко управување и 
мониторинг; 

- Да обезбедат  транспарентни процеси за учество на сите засегнати страни преку 
дијалог и да се поттикне повеќе интегрирани решенија во однос на низа релевантни 
гледишта. 

 

Главните цели на СОЖС се прикажани преку статусот за здравјето на луѓето, 
материјалните добра, биодиверзитетот, климатските промени и пределот и тоа: 

- Заштита на животната средина при спроведувањето на ПД; 
- Обезбедување  усогласеност  на  целите  за  заштита  на  животна  средина  во  

ПД  согласно стратегиите и плановите на национално и локално ниво; 
- Обезбедување на систем за идентификација, опис и еваулација на можни 

влијанија врз животната средина како и нивно следење ; 
- Намалување на негативните влијанија врз животната средина; 
- Подобрување на економските услови во планскиот регион; 
- Зачувување на квалитетот на медиумите (воздух, вода, почва, бучава и др.) и 

областите на животната средина; 
- Обезбедување  на  мислење  од  јавноста  со  цел  приказ  на  резултатите  од  

оцената  на животната средина и мислењата кои ќе бидат презентирани за време 
на СОЖС процесот кои ќе бидат земени предвид во конечната верзија на планот. 
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Корисност од спроведување на СОЖС 

СОЖС води кон подобра заштита и управување на животната средина и промовира 
одржлив развој, како и го стимулира процесот на консултација со јавноста и засегнатите 
страни. Исто така, го зајакнува процесот на креирање политики, планирање и донесување на 
ПД, а со тоа обезбедува голем  број на  моментални  и  долгорочни  придобивки  за  носителите  
на одлуките, агенциите за развој, надлежните органи и владите. Процедуралните придобивки 
од СОЖС вклучуваат ефикасност на процесите на планирање и подобрено управување. 

Оттука, СОЖС може да им помогне на носителите на одлуки: 

 да постигнат еколошки и одржлив развој, 
 да се зајакне политиката, процесот на планирање и создавањето на ПД, 
 да се заштеди време и пари, преку избегнување на скапи грешки, 
 да се подобри доброто владеење и да се изгради довербата на јавноста 

во процесот на донесување одлуки. 

 
Методологија за подготвување на извештајот за СОЖС 

Во процесот на прибирање на потребните податоци, нивното анализирање и 
подготвување на содржината на Извештајот за СОЖС применета беше следнава 
методологија: 

1. Дефинирање на содржината на извештајот, преглед на главните цели на предметниот 
план и врската со останатите релевантни плански документи; 

2. Анализа на релевантните аспекти од моменталната состојба на животната средина 
во рамките на разгледуваниот простор и пошироко во регионот и најверојатната 
еволуција/развој на просторот во отсуство на предметниот план; 

3. Проценка на карактеристиките на просторот, т.е. осетливите елементи на животната 
средина кои 

значително би биле засегнати од реализацијата 
на планот; 

4.  Анализа  на  постоечките  проблеми  на  животната  средина  на  предметниот  
опфат  кои  се релевантни за планот; 

5. Дефинирање на релевантните цели на животната средина воспоставени на 
меѓународно, национално и локално ниво и анализа на степенот на интегрирање на овие цели 
при изработката на планот; 

6.  Идентификација  и  проценка  на  ефектите/влијанијата  врз  животната  средина,  т.е. 
биодиверзитетот, населението, човечкото здравје, флората и фауната, почвите, водата, 
воздухот, климатските фактори, материјалните добра, културното наследство (архитектонско 
и археолошко) и пределските карактеристики; 



НАЦРТ СОЖС ИЗВЕШТАЈ  

НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН 

 

15 

 

7. Развој на мерки за спречување, намалување и компензација на значајните 
негативни влијанија врз животната средина поради спроведувањето на планот; 

8.     Преглед     на     причините     за     избор     на     алтернативите     и     опис     на     
пристапот     и потешкотиите/ограничувањата при нивната проценка (на пр. поради недостаток 
на податоци од мониторинг, непостоење на претходни специфични анализи за 
разгледуваниот простор и сл.); 

9. Опис на предложениот мониторинг на спроведувањето на планот; 

10. Консултации со сите релевантни засегнати субјекти, поради нивно навремено 
вклучување во процесот на донесување на одлуките (јавна расправа). 

 

Нацрт извештајот за стратегиска оцена беше подготвен од група на експерти за 
животна средина. 

За потребите на изработката на Извештајот, а како дел од методологијата на работа се 
одржаа состаноци со претставници на општините, МЖСПП, како и со претставници на 
изработувачот на предметниот план. Воедно, детално беше разгледана планската 
документација, планскиот опфат, намената на земјиштето, важноста на природното богатство 
(биодиверзитеотот), сегашната состојба со животната средина и развојните планови за 
просторот. 

 

Покрај релевантната законска регулатива од областа на животната средина и СОЖС, 
за време на изработката на извештајот користена беше и соодветна стручна литература, 
особено при изборот на методите за оцена на влијанијата врз животната средина. Со цел да 
се оцени компатибилноста на анализираниот план, прегледани беа и други релевантни 
плански документи за поширокото подрачје. Сите овие анализи, заклучоци и препораки се 
презентирани низ следните поглавја на овој Извештај во наративен и табеларен облик 
(матрици). Листата на релевантната и користена документација и литература е дадена на 
крајот на Извештајот. Со цел да се овозможи соодветно интегрирање на Извештајот за 
СОЖС во планскиот документ направен е напор анализите и препораките да бидат јасни, 
прецизни и реални. 
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Правна рамка 

Постапката за СОЖС е пропишана во Законот за животната средина (ЗЖС) 
(„Службен Весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 44/15 , 129/15, 192/15 и 39/16) глава X - Оцена на влијанието на 
определени стратегии, планови и програми врз животната средина.  Во согласност со член 
65 став 2 од ЗЖС за ПД во областа на управување со отпадот задолжително се спроведува 
постапка за оцена на влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето (стратегиска 
оцена). 

Дополнително, постапката за СОЖС е регулирана во низа подзаконски акти какo што 
се: 

1.   Уредба за  критериумите  врз  основа  на  кои  се  донесуваат  одлуките дали  
определени плански  документи  би  можеле  да  имаат  значително  влијание  врз 
животната  средина  и здравјето на луѓето („Службен Весник на Република 
Македонија“ бр. 144/07); 

2.   Уредба за стратегиите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, 
планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на 
нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/07 и 45/11); 

3.   Уредба за содржината на извештајот за стратегиска оцена на животната средина 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 153/07); 

4.   Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, 
како  и планови и програми од областа на животната средина („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 147/08 и 45/11); 

5.  Правилник за формата, содржината и образецот на Одлуката за спроведување, 
односно неспроведување на стратегиска оцена и на формуларите за потребата од 
спроведување, односно неспроведување на стратегиска оцена („Службен весник на 
Република Македонија“ бр.122/11); 

6.   Правилник за начинот на спроведување на прекугранични консултации 
(„Службен весник нa Република Македонија“ бр. 110/10); 
 

Управувањето со отпадот во РМ е регулирано со Законот за управување со отпадот 
(ЗУО) („Службен весник на РМ“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 09/11, 123/12, 
147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 156/15,192/15,29/16 и 63/16). Дополнително, Законот ја 
регулира националната политика за управување со отпад преку Стратегијата за 
управување со отпадот 2008-2020, Националниот план за управување со отпадот 2009 – 
2015 и соодветните програми за управување со отпадот на централно и локално ниво. 
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Стратегијата за управување со отпад ја одразува националната политика во 
доменот на управување со отпадот и претставува основа за подготвување и 
спроведување на интегриран систем за управување со отпадот, кој ќе биде ефективен во 
однос на трошоците. Националниот план за управување со отпад (2009-2015) е заснован 
на усвоената Стратегија за управување со отпад на Република   Македонија   и   ги   
одредува   целите,   активностите   и   задачите   на   поединечните инволвирани субјекти 
во општеството, поставува приоритети на задачите и задава временски распоред за 
реализација на поединечните задачи. Дополнително, ги одредува човечките, 
институционалните и финансиските ресурси потребни за постигнување на поставените 
општи, посебни и квантитативни цели во период од 6 години. Иако рокот за спроведување 
на Планот е истечен, сепак при подготовката на СОЖС се зедоа предвид оние цели кои 
не се постигнати и истите беа споредени со  целите поставени во Стратегијата. Врз 
основа на постојното законодавство и директивите на ЕУ во областа на управувањето 
со отпадот, беа земени и анализирани целите кои се задолжителни за Република 
Македонија како земја кандидат за ЕУ. 

Како последица од процесот на децентрализација во земјата, бројни надлежности 
во делот на управување со отпадот беа делегирани на општините. Општините се 
одговорни за многу важни активности како што се: организација на собирањето, 
транспортот и депонирањето на комуналниот отпад; надзор над транспортот и 
депонирањето на индустрискиот неопасен отпад, одлучување во врска со локациите на 
капацитетите за управување со отпад, издавање на локални прописи за управување со 
отпад, финансирање и надзор над затворањето на дивите депонии и прекинување на 
работата на постројките за управување со отпад. 

Концептот на регионален систем за управување со отпад всушност претставува 
врска меѓу државата и општините. На тој начин, најголем дел од надлежностите и 
задачите за управување со отпадот треба да  се пренесат на регионално ниво, со цел 
постигнување на ефикасност, поголема заштита на животната средина и економичност во 
управувањето со отпадот во име на општините кои припаѓаат во утврдените региони. 

 

Други законски и подзаконски акти во делот на управување со отпад кои се од 
значење за подготовката на СОЖС се наведени подолу: 

 Правилник за количеството на биоразградливи состојки во отпадот што смее да се 
депонира („Службен весник на Република Македонија “ бр. 108/09); 

 Правилник за општите правила за постапување со комуналниот и со другите видови 
неопасен отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр.147/07); 

 Листа на видови отпад („Службен весник на Република Македонија “ бр. 100/05); 
 Правилник за начинот и условите за функционирање на интегрирана мрежа за 

отстранување на отпадот („Службен весник на Република Македонија “ бр. 7/06); 
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 Правилник за начинот и условите за складирање на отпад, како и за условите кои треба 
да ги исполнуваат локациите на кои што се врши складирање на отпад („Службен весник 
на Република Македонија “ бр. 29/07); 

 Закон за водите („Службен весник на РМ“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 
23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16); 

 Закон за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на РМ“ бр. 67/04, 92/07, 
35/10, 47/11, 100/12, 163/13 и 146/15); 

 Закон за заштита на природата („Службен весник на РМ“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 
47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16); 

 Закон за заштита од бучава во животна средина („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 79/07, 124/10, 47/11,163/13 и 145/15); 

 Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 39/12, 163/13, 146/15) 

 Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 47/11, 148/11, 39/12, 163/13, 
146/15); и 

 Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и 
електронска опрема („Службен весник на Република Македонија“ бр. 06/12, 163/13, 
146/15). 

 
Покрај важечките национални правни инструменти кои ја регулираат 

проблематиката на СОЖС, во изработката на овој Извештај користени се и препораките 
на Директивата за стратегиска оцена на животната средина (2001/42/EC), како и модели, 
препораки, позитивни искуства и методологии од оваа област од држави членки на ЕУ. 

 

Чекори - постапка за СОЖС 

 

Постапката за спроведување на СОЖС (претставена на Дијаграм 1) ги опфаќа 
следните чекори на СОЖС: 

1.   Определување на потребата од СОЖС 

Првиот чекор во постапката за СОЖС е да се утврди дали за ПД е потребно 
спроведување на СОЖС. Овој чекор се спроведува во времето на утврдување на 
потребата за изработка на ПД. 

 

2.   Определување дали ПД е предмет на СОЖС 

Со овој чекор најнапред се проверува дали ПД: 
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- е утврден во Уредбата за видови на ПД, 
- создава основа за изведување на проекти за кои се врши оцена на влијание врз 

животната средина, 

- уредува управување со заштитени подрачја и 

- се однесува на користење на мали области од локално значење или со кои се 
предвидува мали измени на постојни ПД. 

При проверката органот може да го консултира МЖСПП, доколку има нејасности за 
тоа дали има потреба за спроведување на СОЖС или не. Понатаму се пристапува кон 
пополнување на формуларите од Правилникот за формата, содржината и образецот на 
Одлуката за спроведување, односно неспроведување на стратегиска оцена и на 
формуларите за потребата од спроведување, односно неспроведување на стратегиска 
оцена. Во формуларот се утврдуваат органите кои ќе бидат засегнати од спроведувањето на 
ПД и се определува засегнатата јавност. Формуларот се потпишува од страна на лицето кое 
раководи со органот кој го донесува односно изработува ПД. Откако ќе се пополни 
формуларот се подготвува одлука за спроведување или одлука за не спроведување на 
стратегиска  оцена.  Во  одлуката  се  наведуваат  причините  за  спроведување  односно  не 
спроведување на СОЖС, обемот и органите кои ќе бидат засегнати од спроведувањето на 
ПД. Одлуката исто така се потпишува од страна на лицето кое раководи со органот кој го 
донесува односно изработува ПД. Потпишаната одлука заедно со пополнетиот формулар се 
објавуваат на веб страна, а потоа се доставуваат до МЖСПП. Консултацијата со јавноста по 
однос на одлуката трае 15 дена. По доставување на одлуката, формуларот и другите 
придружни документи до МЖСПП, во рок од 15 дена од денот на добивање на документите, 
министерот за животната средина донесува решение доколку утврди дека во одлуката на 
стратегиската оцена не е целосно определен обемот од страна на органот што го подготвува 
ПД. Решението се објавува на веб страната на МЖСПП и се доставува до органот кој ја 
подготвува ПД. Доколку МЖСПП смета дека обемот на СОЖС е правилно определен во 
одлуката, истиот не е должен да донесе решение и ќе се смета дека нема забелешки по 
донесената одлуката. 

 

3.   Подготовка на извештај за СОЖС 

 

Последователна фаза е избор на експерт од листата на експерти кој ќе биде одговорен 
за изработката на извештајот за СОЖС. Извештајот треба да ги содржи сите идентификувани 
влијанија, да даде нивен детален опис и оцена како истите влијаат врз животната средина, 
но и врз здравјето на луѓето, влијанијата кои може да произлезат од предложените одлуки и 
нивите алтернативи со земање предвид на целите и географскиот опсег на планскиот 
документ. 
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4.   Учество на јавноста 

Откако органот кој ја подготвува целокупната ПД, заедно со нацрт извештајот за СОЖС  
ги достави до МЖСПП, а паралелно извештајот и ПД го објави и на својата веб страна, 
потребно е да се отпочне со процесот на консултации и учество на јавноста во рок од 30 
дена. Оваа постапка се спроведува согласно Уредбата за учество на јавноста во текот на 
изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната 
средина („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 147/08). Органот кој ја изработува 
ПД неопходно е да ја информира јавноста и невладините организации по пат на објава во 
најмалку еден дневен весник кој е достапен на целата територија на Република Македонија 
како и на неговата веб страна. По објавување на известувањето се спроведува јавна 
расправа на која јавноста има можност да даде коментари и забелешки во однос на нацрт 
извештајот за СОЖС. Заклучоците дадени на јавната расправа ќе бидат инкорпорирани во 
финалниот извештај за СОЖС. 

 

5.   Оцена на извештајот за СОЖС 

Од  Извештајот  за  спроведената  јавна  расправа  и  консултација  со  јавноста  се  
добиваат дополнителни информации за ПД, во овој случај за Регионалниот план за 
управување со отпад (РПУО) како и за извештајот за СОЖС. Таквите информации се 
прифаќаат и се инкорпорираат соодветно  во  ПД.  Понатаму  извештајот  за  СОЖС,  нацрт  
ПД  и  извештајот  од  консултацијата  со јавноста  се  доставува  до  МЖСПП. МЖСПП 
спроведува оцена  на  соодветноста  на извештајот  за СОЖС и доставува свое мислење во 
рок од 60 дена од денот на доставувањето на конечниот извештај за СОЖС и ПД. 

 

6.   Прекугранични консултации 

Доколку постои веројатност спроведувањето на ПД да предизвика прекугранично 
влијание врз животната средина и животот и здравјето на луѓето во друга држава или пак 
доколку се добијат сознанија дека друга држава подготвува ПД, а може да влијае во РМ 
се покренува постапка за оцена на прекугранични влијанија на ПД. 

 

7.   Усвојување на ПД 
Органот  кој  го  подготвува  ПД  донесува  одлука  за  усвојување  на  ПД  во  која  

се  вградуваат доставените мислења и забелешки од МЖСПП. 
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8.   Мониторинг 

Мониторингот е неопходен со цел да се врши следење на можните влијанија за 
спроведување на ПД уште во најрана фаза, се со цел да се превземат мерки со кои би се 
подобрил текот односно спроведувањето на ПД. 

2. СОДРЖИНАТА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ  

Обединување на постапките за подготовка на РПУО и СОЖС 

Постапката за СОЖС се спроведува на стратегии, планови и програми кои се: 

- Подготвуваат,   изменуваат   и/или   усвојуваат   од   страна   на   Собранието   
на   Република Македонија, Владата на Република Македонија, органите на 
државната управа, органите на општината, на градот Скопје и општините во 
градот Скопје; 

- Финансирани или кофинансирани од Европската Унија; 
- Кои се изработуваат врз основа на обврска утврдена во закон и/или пропис 

донесен врз основа на закон. 

 

Извештајот за СОЖС за планскиот регион се спроведува како потреба на Република 
Македонија односно обврска која е утврдена согласно Стратегијата за управување со отпад да 
се воведе интегриран и одржлив систем за регионално управување со отпад. СОЖС постапката 
се води паралелно со постапката за изработка на регионалниот план за управување со отпад 
за соодветниот регион. 

При подготовката на двата плански документи беа вклучени повеќе учесници и 
засегнати страни. Беа формирани тимови за изработка на СОЖС и РПУО во кои како главни 
субјекти беа органите на државната управа односно: 

- Советот на општините од Југоисточниот плански регион кој е надлежен за 
изработка на планскиот документ и целата процедура се до негова 
имплементација, 

- МЖСПП кое е одговорно  за донесување на решенија и одлуки за обемот 
на Планскиот документ (ПД) како и за спроведување на мониторингот што е 
последна фаза од СОЖС процедурата, 

- Тимот на експерти од страна на проектот кој го изработува РПУО, 
- Меѓуопштински одбор за управување со отпад , 
- Јавноста со НВО секторот и 
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- Другите органи кои се засегнати од спроведувањето на ПД. 

 

На следниот дијаграм е дадена интеграцијата меѓу постапката за СОЖС и подготовката 
на РПУО: 

 

 

 

 

 

 

Слика 4. Интеграција на постапките за СОЖС и РПУО 
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Краток преглед на содржината на планскиот документ 

 

Регионалниот план за управување со отпад за Југоисточниот плански регион се 
изработува врз основа на европското и националното законодавство за отпад и 
Стратегијата за управување со отпад, плановите кои постојат за управување со отпад и 
со посебните текови на отпадот, како и врз основа на  анализите  и  оцената  на  
моменталната  состојба  со  постапувањето  со  отпад  во  Југоисточниот плански регион. 
Планот е во согласност со Стратегијата за управување со отпад на Република Македонија 
за период од 2008 – 2020, Националниот план за управување со отпад на Република 
Македонија за период од 2009 – 2015 и Законот за управување со отпадот („Службен 
Весник на РМ“ бр. 68/04, 71/04, 107/07, 102/08, 134/08, 124/10, 51/11, 123/12, 147/12, 
163/13, 156/15 и 63/16). Исто така, планот ги зема   предвид и другите клучни параметри 
кои влијаат на регионалното планирање односно: количините на отпад и компостирањето, 
географското потекло на отпадот и моменталната состојба во врска со собирање и 
третман на отпадот, вклучувајќи го надоместокот и достапноста на услугата. 

РПУО за Југоисточниот плански регион се изработува со цел регулирање и 
усогласување на заедничките цели за управување со отпадот на регионално ниво односно 
интегрирано планирање на управувањето со отпад. 

Надлежен орган за изработка на Регионалниот план за управување со отпад за 
Југоисточниот плански регион е меѓуопштинскиот одбор за управување со отпадот, 
додека орган надлежен за усвојување на планскиот документ е Советот на општините во 
Југоисточниот плански регион. 

Планот за регионално управување со отпадот е клучен елемент на една регионална 
политика, обезбедувајќи стратешка рамка која ќе овозможи на Регионот во целина брзо 
да напредува на повеќе одржливи начини да се произведува и создаваат производи 
за широка потрошувачка, а потоа да се рециклира или преработи/повторно искористи 
колку што е можно повеќе создадениот отпад. Тој исто така има важна улога за да се 
идентификува моменталниот капацитет на регионот за управување  со  отпад  и  да  се  
воспостави  инфраструктура  за  управување  со  отпадот  за  да  се задоволат идните 
потреби. 

Целите и задачите на Планот се поставени така да бидат усогласени со бројните 
законски и аспиративни цели што се однесуваат на управувањето со отпадот утврдени 
во Стратегијата (2008- 2020) и Националниот план за управување со отпад (2009-2015). 
Целта на Планот за регионално управување со отпад е принципите и приоритетите 
утврдени во Стратегијата и Националниот план за управување со отпад да ги развие во 
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јасна рамка на цели и мерки со која се гарантира дека регионот се движи кон одржливи 
практики во иднина. 

Регионалниот план за управување со отпад за Југоисточниот плански регион е 
изработен на регионално ниво и истиот: 

 
- Претставува врска помеѓу националните цели и можностите за постигнување 

на цели на регионално и локално ниво; 

-  Овозможува  користење  на  локалните  предности  од  регионот  со  цел  да  се  
постигнат националните цели и за целиот регион; 

- Претставува стратегија за управување со отпад синхронизирана на ниво на сите 
општини кои припаѓаат во регионот; 

-  Овозможува  надоместување  на  разликите  меѓу  општините  во  регионот  (на  
пример  мал капацитет на рециклирање во општината итн.). 

 

Целта на Планот е обезбедување на минималните барања утврдени од страна на 
националното законодавство за управување со пакување и отпад од пакување. Покрај тоа, 
истиот треба да ги покрие и националните барања што се однесуваат на биоразградлив 
комунален отпад што треба да биде  пренасочен  од  депониите.  Националните  цели  за  
управување  со  пакување  и  отпад  од пакување согласно Законот за управување со 
пакување и отпад од пакување се: 

 До крајот на 2020 година, потребно е да се рециклира минимум 55%, a 
максимум 80% од вкупно создадениот отпад од пакување на територија на 
Република Македонија; 

 До крајот на 2020 година, следните количини на материјали од кои се 
произведува пакувањето е потребно да се рециклираат: 

- 60% стакло, 
- 60% хартија и картон, 
- 50% метали, 
- 15% дрво, и 

 До крајот на 2018 година, 22,5% пластика, земајќи ги предвид само 
материјалите кои се рециклираат во пластиката. 

 

Што се однесува до количината на биоразградливиот отпад, согласно Правилникот за 
количество на биоразградливи состојки во отпадот што смее да се депонира („Службен 
Весник на Република Македонија“ бр. 108/09 и 142/09), намалувањето на количеството на 
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биоразградливиот комунален отпад кој се депонира изразен во проценти треба да биде: 
(1) најмалку 25% до 2017; (2) најмалку 50% до 2020; и (3) најмалку 65% до 2027. 

Планот е изработен во согласност со Правилникот за содржината на регионалниот 
план за управување со отпад („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 63/13) и ги 
содржи следните три поглавја: 

 

- Извршно резиме 

- Опис на регионот за управување со отпад 

- Податоци за регионалниот план 

 

Извршното резиме ги содржи општите цели на регионалниот план, подготвени врз 
основа на барањата од прописите за управување со отпадот и животната средина како и 
стратешките и планските документи од областа на управувањето со отпадот. 

 

Поглавјето за Карактеристики на регионот содржи генерални податоци за опис 
на регионот, вклучувајќи и мапа на која се прецизира географската локација, населбите 
во општините и административните граници кои го сочинуваат регионот. Дополнително 
ова поглавје содржи низа податоци поврзани со описот на животната средина во планскиот 
регион (клима, геологија, хидрологија, заштитени подрачја и почва). Воедно, поглавјето 
содржи податоци за транспортна инфраструктура, водоводна мрежа, инсталации и објекти 
за постапување со отпад, за третман на отпадни води, здравствени објекти и статистички 
податоци за населението во регионот. 

 

Поглавјето Податоци за регионалниот план се состои од дванаесет под поглавја и 
тоа: 

1.   Основ за создавање на отпад; 

2.   Социо – економски опис на регионот; 
3.   Опис и оценка на постоечката состојба со управувањето со отпадот во 

рамките на регионот; 

4.   Анализа на недостатоците на постоечкиот систем за управување со отпад; 

5.   Прогноза за создавање на отпадот; 

6.   Цели и технички можности за управување со отпадот; 

7.   Технички можности за интегрирано управување со отпад; 
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8.   Предложени сценарија за регионално управување со отпад: 

9.   Финансиска и економска анализа на предложените сценарија; 

10. Евалуација на алтернативните сценарија со примена на метод за 
анализа на повеќе критериуми – конечен предлог за регионален систем 
за управување со отпад; 

11. Предложени сценарија и акционен план; 

12. Листа на индикатори. 

Секое под поглавје е подетално разработено и ги вклучува соодветните податоци. 
Имено, на почетокот се дава податоци за моменталната состојба на населението во 
урбаните и руралните области,  изворите за создавање на отпад во регионот по видови 
и места на создавање со збирна анализа на создавањето на отпад. Потоа, даден е  
приказ на социо – економската состојба во дадениот регион каде се опишани социо – 
економските аспекти, бројот на вработени/невработени лица во секоја од поважните 
дејности и просечните примања на вработен по сектор на ниво на држава и за ВПР, 
просечни приходи и расходи по глава на жител и по домаќинство итн. 

 

Голем акцент се става на описот и оценката на постоечкото управување со отпад. 
Даден е опис на постојното организирано управување во регионот како и надлежностите 
на органите кои се одговорни  за  управување  со  отпадот.  Исто  така  даден  е  опис  на  
системот  кој  се  користи  за собирање на надоместокот од сите категории на корисници 
и степенот на наплата како и опис на инвентарот  кои  пак  се  од  клучно  значење  за  
поставување  и  дефинирање  на  предложените сценарија за управување со отпад во 
дадениот регион. Понатаму, анализирани се податоците за генерирање на отпадот по 
општини и типови на создаден отпад, навиките за отстранување на отпад како и 
нерегуларните/дивите локации на кои се отстранува отпадот. 

 

Поглавјето Анализа на слабостите на постоечкиот систем за управување со отпад 
содржи податоци за европската и националната правна рамка која го регулира 
управувањето со отпадот, врз основа на која е даден преглед на моменталната состојба 
на системот за управување со отпадот во Југоисточниот регион, вклучувајќи ги и 
недостатоците и слабите точки по сектори, од аспект на усогласеност со: 

 

o Правната рамка 
o Институционалната рамка 
o Финансиските механизми 
o Технологиите и инфраструктурата 
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o Учеството на засегнатите страни 
 

Предвидувањата за создавање на отпад во иднина се од клучно значење во планирањето 
на процесот. Ова поглавје содржи анализа на четири сценарија за стапката на 
генерирање на отпад, кои  се  базирани  на  НПУО  2009 -2015  како  и  пресметките  кои  
се  однесуваа  на  стапката  за генерирање на отпад за сезонското население кое 
произлегува од извори на ЕУ. Сценаријата даваат предвидување за стапката на 
генерирање на отпад за моменталниот број на население за период 2016 - 2040 и 
сезонското население. 

Детален опис за избраните сценарија како и за другите предложени сценарија е 
дадено во поглавјето – Анализа на алтернативи. 

 

Цели за интегрирано управување со отпад 

 

Планот за управување со отпад претставува основа за воспоставување на 
интегриран систем за управување со отпад на начин на кој ќе се врши контрола на 
различните видови на отпад кои ќе се создадат.  Исто  така  има  важна  улога  во  
идентификувањето  на  моменталните  капацитети  на регионот за управување со отпад 
и поставувањето на потребната инфраструктура за управување со отпад  со  цел  да  се  
задоволат  идните  потреби.  Дополнително  дава  насоки  за  постапување  со отпадот кои 
ќе придонесат кон: 

 

- Намалување на количеството отпад коешто се создава (минимизација на отпад); 

- Намалување на количеството отпад кое завршува на депонија и претставува 
опасност за животната средина и човековото здравје; 

- Искористување на материјалната и енергетската вредност на отпадот; 

- Управувањето на отпадот да се спроведува на начин со кој ќе се намалат 
влијанијата врз животната средина и човековото здравје; 

- Одредување на начин на кој ќе бидат санирани постоечките депонии (нерегуларни 
и диви) кои претставуваат опасност за животната средина и човековото здравје. 

 

Предводен од европскиот и националниот политички контекст, Регионалниот план 
за управување со отпад ја има следнава визија и цели: 
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Визија: Да обезбеди регионална планска рамка за одржливо управување со 
отпадот и преработка на ресурсите преку развивање на интегриран систем за 
управување со отпад, со следниве општи цели: 

 

Цел  A:  Минимизирање на  негативните  влијанија  врз  животната  средина  и  
здравјето  на луѓето предизвикани од создавањето и управувањето со отпад. 

Цел Б: Минимизирање на негативните општествени и економски
 влијанија и максимизирање на општествените и економските можности. 

 

Цел В: Усогласеност со законските барања, целите, принципите и политиките 
поставени со европската и националната правна рамка. 

 

За да се постигнат овие општи цели, утврдени се следниве посебни цели: 
 

Цел A: Посебни цели поврзани со животната средина и здравјето на луѓето 

- Одржливо користење на земјиштето и другите ресурси, 
- Минимизирање на емисиите на стакленички гасови, 
- Минимизирање на негативните влијанија врз квалитетот на воздухот и 

здравјето на луѓето, 
- Минимизирање на негативните влијанија врз квалитетот на водата и водните 

ресурси, 
- Заштита на земјиштето и културното наследство, 
- Заштита на биолошката разновидност, 
- Подобрување на условите за живот на населението, 
- Заштита и унапредување на биолошката разновидност и природното 

наследство, 
- Заштита и подобрување на квалитетот на водата, 
- Заштита и подобрување на квалитетот, квантитетот и функцијата на почвата, 
- Подобрување на квалитетот на воздухот и намалување на емисиите на 

стакленички гасови, 
- Подобрување и заштита на материјалните средства, 
- Заштита и унапредување на културното наследство, 
- Зачувување на пределските карактеристики и заштита на пределот насекаде, 

а особено во назначените подрачја. 

Цел Б: Посебни општествено-економски цели 
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- Организирање  на  кампањи  за  подигнување  на  јавна  свест  и  зголемена  
вклученост  на јавноста во процесот на донесување одлуки за животна 
средина, 

- Оптимизирање  на  системот  за  собирање  на  отпад  и  минимизирање  на  
влијанијата  од локалниот транспорт, 

- Можности за вработување, 
- Систем за управување со отпад во рамнотежа со економските можности на 

општеството. 

 

Цел В: Посебни цели на законската рамка 

Усогласеност со законската регулатива на ЕУ и националното законодавство, 
политиката и принципите, постигнување на квантитативните цели на управувањето со 
отпадот во поглед на инфраструктурата за собирање и рециклирање на отпадот, 
ефикасност во однос на квантитативните цели за пренасочување на отпадот од 
депониите, искористување на отпадот како извор на енергија, поврат на трошоците, 
ремедијација на постојните диви депонии и еколошка свест. Планот ги зема предвид: 

 Хиерархијата за управување со отпадот; 
 Најдобрата практична опција од аспект на заштита на животната средина за 

секој тек на отпад; 
 Начелото на регионална самодоволност (согласно Рамковната директива за 

отпад); 
 Начелото на блискост. 

 
Регионалниот план за управување со отпад ќе биде заснован на хиерархијата за 

управување со отпадот.  Хиерархијата  го  нагласува  намалувањето  на  количеството   
на  создавање  на  отпад, потребата за намалување на навиките за отстранување на 
отпадот на депонија и промовирање на повторната употреба, рециклирање и други 
видови преработка на отпадот. Од фундаментално значење за постигнувањето на овие 
посебни цели на политиката е истите да бидат препознаени и прифатени од страна на 
сите целните групи во општеството во улога на создавачи на отпад, кои како дел од своите 
одговорности треба да поддржат и да усвојат поодржливи практики на управување со 
отпад, како дома така и на работното место. Според тоа, јасно е дека треба да се промени 
перцепцијата за отпадот како несакан, но неизбежен нус - производ, со препознавање на 
неговиот потенцијал како ресурс. 

 

Гледиштата за регионалниот систем на управување со отпад се следниве: 
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Еколошки 
 

Системот за управување со отпад ќе се заснова на интегриран пристап на 
саморегулирање, регулирање и контрола. Мора да се избегне преместување на 
проблемот од еден медиум на животната средина на друг. Прифаќањето на 
надоместоците за управување со отпад од страна на корисниците треба да се гледа како 
примена на начелото загадувачот плаќа. 

 
 

Економски 
 

Системот за управување со отпад ќе се развие на таков начин што ќе биде во 
рамнотежа со економските можности на општеството и нема да наметне непотребен 
товар на населението. Воедно, системот треба да овозможи и да осигура собирање, 
третман и отстранување на отпадот за да се постигнат посакуваните нивоа на хигиена и 
естетика, во рамките на платежната моќ на различните економски актери. 

 

Институционални 
 

Должностите и одговорностите на општините и јавните приватните институции и 
претпријатија вклучени во активностите поврзани со управување со отпадот мора да 
бидат јасно дефинирани и координирани. Регионалното планирање на управувањето со 
отпад е предуслов за ефективно управување и истото мора периодично да се оценува и 
да се ревидира. Мора да се подобри размената на информации меѓу различните 
институции за управување со отпад, со цел да се олесни процесот на донесување одлуки. 

 

Општествени 
 

Сите  засегнати страни во системот за управување со отпад ќе треба да ја прифатат 
избраната стратегија и сите нејзини компоненти во својата институционална, правна и 
финансиска рамка. Ова ја вклучува и подготвеноста да се усвојат директни надоместоци 
за корисниците и да се унапредат прописите за отпад коишто имаат влијание врз 
однесувањето на засегнатите страни. 
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Целите на РПУО се презентирани согласно хиерархијата за управување со отпад. 
Хиерархијата за управување со отпадот не треба да се гледа како тешко достапна цел, 
особено кога се има предвид дека постојат различни методи на третман на отпадот кои 
имаат различно влијание врз животната средина.  Сепак,  рециклирањето  и  употребата  
на  отпадот  како  извор  на  енергија  преставува приближување кон хиерархијата за   
управување со отпад, а истовремено врши намалување на отстранувањето отпад и 
користењето на депониите. 

 

Во следната табела е дадено објаснување за секоја од целите дефинирани во 
РПУО со нивните специфични цели и соодветните индикатори за секоја цел соодветно. 

 

Цели на РПУО и индикатори согласно хиерархијата за управување со отпад 

Цели Специфични цели Индикатори 

Спречување на 
создавање и 

минимизирање на 
отпадот 

- Прекин  на  поврзаноста  помеѓу  економскиот 
раст и влијанијата врз животната средина во 

поглед на создавањето отпад 

- Намалување на еколошките штетни влијанија 

- Намалување и замена на опасните супстанции 

- Оптимизирање на количината на пакување по 
спакуван производ 

- Промовирање на повторната употреба 

- Подигнување на свеста и ширење на најдобри 
практики, Интеграција   на    принципите за 
одржлива потрошувачка и минимизација на 

отпадот во секојдневното однесување на 
потрошувачите. 

- Број   на   настани   за   
подигање   на јавната свест кај 
населението; 

- Количина    на    отпад    по   
единица мерка; 

- Број на продадени/користени 
производи; 

- Број  и  приход  на  
организации  за повторна 
употреба на материјали. 
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Собирање
  

на комуналниот 
отпад 

- Обезбедување  на  услуги  за  собирање  и 
транспорт на колку што е можно повеќе создавачи  
на  отпад  –  воспоставување  на системи за 
покривање на создавачите на отпад на целата 
област 

-  Зголемување на количеството на собран отпад 
од пакување. Спроведување на систем за одделно  
собирање на  рециклибилни материјали за да се 
обезбеди остварување на законските цели за 
отпадот од пакување 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   Број на население кое е 
покриено со  услугите за  

собирање на  отпад во урбани и 
рурални средини 

-   Број на население кое е 
покриено со услугите за одвоено 
собирање на отпад  во  урбани  и  

рурални средини, односно 
селектирање на отпад 

-  Вкупно собран отпад во урбани и 
рурални средини (t/год) 

-  Количина на собран комерцијален 
отпад (t/год) 

-  Количина на собран градинарски 
отпад и отпад од паркови (t/год) 

-  Количина на собран рециклибилен 
отпад (t/год) 

- Број и големина на контејнери 
обезбедени за собирање на мешан 

отпад (м3) 
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Рециклирање и 
преработка на отпад 

- Искористување на сите технички и економски 
можности за преработка на отпадот 

- Развивање  на  материјали  и  активности  за 
употреба на отпадот како извор на енергија 

-  Подобрување на нивото на повторна употреба и 
рециклирање на отпадот од пакување 

-  Оптимизирање на  количината на  пакување на 

спакуван производ 

- Оптимизирање на шемите за преработка на 
материјали 

- Поставување и  оптимизирање на  шеми за 
употреба на отпадот од пакување како извор на 
енергија (каде не е „изводлива“ преработката) 

- Промовирање третман на отпад, со цел да се 
обезбеди рационално управување со животната 
средина 

-   Целна група на население 
(жител*1000) 

-   Количина  на  рециклирана  хартија 
(% и t/год) 

-   Количина на рециклирана пластика 
(% и t/год) 

-   Количина на рециклирано стакло (% и 
t/год) 

-   Количина на рециклирано дрво (% и 
t/год) 

-   Количина на рециклиран метал (% и 
t/год) 

- Број   и   капацитет  на   постројките 
каде се врши класификација на 
отпадот (број и капацитет) 

- Вкупно рециклирана количина на 
отпад (% и t/год) 

- Вкупно  преработена  количина  на 
отпад (% и t/год) 

Отстранување   на   
отпад, 

вклучувајќи и 
минимизирање на 

биоразградливиот отпад 

-  Намалување на количеството на биоразградлив 

отпад за депонирање и негово
 целосно исклучување од отстранување 
на депонии 

- Изградба     на     инсталации     за     конечно 
отстранување целосно во согласност со 
стандардите на ЕУ 

- Целна група на население 
(жител*1000) 

- Количина   на   депониран   отпад   
на регуларни депонии (t/год) 

- Количина на биоразградлив отпад кој 
не се депонира (% и t/год) 

- Број    и    капацитет    на    
регуларни депонии согласно ЕУ 
стандардите 

- Количина на биоразградлив отпад кој 
се користи          за          домашно 
компостирање (% и t/год) 
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Посебни видови на отпад -  Одделно собирање и
 воспоставување на 

инфраструктура  за   управување  со  
посебните текови на отпад 

- Вкупна количина на собран ОЕЕО по
жител (t/жител) 

- Вкупна количина на ОЕЕО која ќе се
реупотребува/ рециклира (%) 

- Вкупна количина на градежен шут по 
жител  (t/жител) отстранет  на депонии 
за инертен отпад 

- Вкупна  количина  на  градежен  шут 
наменет за реупотреба/рециклирање 
(t/жител) 

- Вкупна количина на собрани батерии 
и акумулатори по жител (t/жител) 

- Вкупна количина на батерии и 

Акумулатори наменети реупотреба/ 
рециклирање (t/жител) 

- Вкупна количина на собрани отпадни 
масла по жител (t/жител) 

- Вкупна  количина  на  отпадни  масла 
наменети за реупотреба/ рециклирање 
(t/жител) 

- Вкупна    количина    на    искористени 
возила по жител (t/жител) 

- Вкупна    количина    на    искористени
возила наменети за реупотреба/
рециклирање (t/жител) 
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Затворање,   ремедијација 
и  грижа  по  

затворањето на 
нерегуларните и диви 

депонии 

-  Затворање   и   ремедијација   на
нерегулирани диви депонии. Ќе биде направена
временска рамка за управување или ремедијација на
преостанатите депонии 

- Целна група нa население 
(жител*1000) 

- Број   и   големина   на   санирани   и 
затворени депонии (број и м3) 

Поврат на трошоци - Да  се  подобри  повратот  на  трошоците,  да  се 
промовира ефикасноста во однос на трошоците и 
да се обезбеди економска одржливост и 
достапност. „Обезбедувајќи приходи што целосно 
ќе ги покриваат трошоците за извршените услуги 
со постепено развивање на системот за 
управување со отпад (НПУО 2009-2015) “ 

- Трошоци за управување со отпад по 

жител (ден/жител) 

- Просечен  трошок  на  собран  цврст 
комунален отпад (ден/жител) 

- Просечен трошок на третиран цврст 
комунален отпад (ден/жител) 

- Трошок  за  управување со  отпад  по 
количина (ден/м3) 

Обука  и  подигнување  на

јавната свест 

- Целта е едукација, промена во 
однесувањето и примена на најдобри практики. 
Намалувањето на количеството создаден отпад     

од домаќинствата и од компаниите е највисокиот 
приоритет. Ова ќе бара луѓето да го променат 

начинот  на  кој  се  однесуваат  со  отпадот  што 
самите  го  создаваат.  Тоа  ќе  се  постигне  со 

изработка и реализација на регионална 
програма за промена во однесувањето. 

- Број   на   работилници,   
кампањи   и настани за подигнување на 
јавната свест за заштита на животната 
средина во делот на управување со 
отпадот 
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При утврдување на целите следните точки се земени предвид: 
 

 Секоја цел може да има една или повеќе специфични цели; 
 Специфичните цели на регионално ниво мора да бидат барем исти со оние 

поставени на национално ниво; 
 Националната стратегија за управување со отпад (2008-2020) и НПУО (2009-

2015) се усвоени во 2008, односно 2009 година. 

 

 

3. АКЦИСКИ ПЛАН 

Откако беа поставени регионалните цели и задачи, како и мерките преку кои овие цели 
ќе бидат постигнати во претходните глави, беше изготвен Акциски план за предложените 
интервенции. Овој план се фокусира на приоритетните мерки и на соодветните главни 
инвестиции во инфраструктурата, но исто така дава индикација за сите идни активности 
(реинвестирање или други активности) кои треба да се спроведат. 

Групата мерки за спроведување на планот е: 

1. Приоритетни мерки за период до три години 

2. Краткорочни мерки за период до пет години 

3. Среднорочни мерки за период до десет години 

4. Долгорочни мерки за период подолг од десет години. 

 

Содржината на краткорочните мерки се однесува на најголемите слабости во постојниот 
систем за управување со отпад, како и потребата да се изгради основа за идниот систем за 
управување со отпад во регионот. 

Акцискиот план вклучува доволно податоци, врз основа на кои може да се утврди нивото 
на потребните инвестиции и реинвестиции во различни периоди, заедно со процените на 
потребните оперативни трошоци. 
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Бр. Акција 
Временски 

период 
Одговорна 

организација 

Релевантни 
индикативни 

трошоци 
(евра) 

Можни пречки/          
Коментари 

1 Приоритетни мерки за период до три години (2017-2020) 

 1 

Созревање на 
приоритетните 

проекти (Физибилити 
студии, КБА, ОВЖС, 
еколошки дозволи, 

барања за 
финансирање, 
одобрување, 

тендерирање и 
склучување договори) 

2017-2018 

МЖСПП, 
Меѓуопштински 

одбор за 
управување со 

отпад 

750000 

Можни се застои во 
фазата на одобрување. 
Времетраењето зависи 

од тендерската 
постапка, која може да 

се одолжи заради 
приговори и сл. 

 2 

Набавка на опрема за 
собирање - 

материјали за 
рециклирање, мешан 
отпад, зелен отпад, 

домашно 
компостирање 

2018-2019 

Меѓуопштински 
одбор за 

управување со 
отпад 

2361818 

Трошоците ќе се 
утврдат во физибилити 

студијата и кост-
бенефит анализата. 

 3 
Техничка помош и 

супервизија во текот 
на спроведувањето 

2018-2019 

Меѓуопштински 
одбор за 

управување со 
отпад 

750000 

Можни се застои во 
фазата на одобрување. 
Времетраењето зависи 

од тендерската 
постапка, која може да 

се одолжи заради 
приговори и сл. 

4  

Изградба на 
интегрирана 

инфраструктура за 
управување со отпад 

(инсталација за 
рециклирање на 

материјали, постројка 
за биостабилизација 
на остатоци од отпад, 
депониска ќелија за 
остатоци од отпад, 

претоварни станици, 
собирни места) 

2019-2020 

Меѓуопштински 
одбор за 

управување со 
отпад, со 

општините 

1000000 

Трошоците ќе се 
утврдат во Физибилити 

студијата и кост-
бенефит анализата. 
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2 Краткорочни мерки за период до пет години (2017-2022) 

 5 
Техничка помош и 
надзор во текот на 
спроведувањето 

2017-2018 

Меѓуопштински 
одбор за 

управување со 
отпад 

750000 

Можни се застои во 
фазата на одобрување. 
Времетраењето зависи 

од тендерската 
постапка, која може да 

се одолжи заради 
приговори и сл 

6  

Изградба на 
интегрирана 

инфраструктура за 
управување со отпад 

(инсталација за 
рециклирање на 

материјали, постројка 
за биостабилизација 
на остатоци од отпад, 
депониска ќелија за 
остатоци од отпад, 

претоварни станици, 
собирни места) 

2019-2020 

Меѓуопштински 
одбор за 

управување со 
отпад, со 

општините 

1000000 

Трошоците ќе се 
разгледаат повторно во 
физибилити студијата и 

кост-бенефит 
анализата. 

7  

Кампањи за 
подигнување на 
јавната свест за 

управување со отпад 
и општи кампањи за 
спречување на отпад 
и за управување со 

отпад 

2017-2022 

МЖСПП и 
Меѓуопштински 

одбор за 
управување со 

отпад, 

НВО-ата 

50000 

Промовирање на 
информациите, 

подигнување на свеста 
и систем за мотивација 

на јавноста и сите 
релевантни чинители. 
Трошокот зависи од 

стратегијата и 
средствата за 
кампањата за 

подигнување на јавната 
свест. 
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 8 

Спроведување на 
пакет мерки за 

спречување на отпад, 
вклучувајќи 
специфични 

секторски кампањи за 
подигнување на 
свеста, кои не се 

вклучени во 
претходна ставка 

 

 

 

2017 - 2022 

МЖСПП и 
Меѓуопштински 

одбор за 
управување со 

отпад 

40000 

Трошокот зависи од 
применетата стратегија 

на општинско или 
регионално ниво и 

средствата за 
кампањата за 

подигнување на јавната 
свест 

 9 

Поттикнување на 
основање на центри 

за 
преработка/повторна 

употреба и 
активности за 

подигнување на 
свеста за 

поттикнување на 
поправки/преработка 

  2019-2021 

МЖСПП и 
Меѓуопштински 

одбор за 
управување со 

отпад 

 

Трошокот зависи од 
неколку елементи, 

т.е.од сопственоста на 
центрите за 

поправки/повторна 
употреба 

(јавни/приватни) или од 
применетата стратегија 

на општинско или 
регионално ниво и 

средствата за 
кампањата за 

подигнување на јавната 
свест 

 10 
Ревизија на 

Регионалниот план за 
управување со отпад 

Секои две 
години 

МЖСПП и 
Меѓуопштински 

одбор за 
управување со 

отпад 

Непознато 

Промени во 
структурата / членовите 
може да биде пречка за 

непречено одвивање 
на активноста 

 11 

Ремедијација на 
постоечки високо-
ризични депонии и 
диви депонии (7) 

2017-2018 

МЖСПП 
Меѓуопштински 

одбор за 
управување со 

отпад 

2463000 

Зависи од 
одобрувањето на 

барањето или 
финансирање. 

Затворањето на 
депониите е тесно 

поврзано со 
почнувањето со работа 

на централната 
депонија и 

евентуалната 
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претоварна станица. 
Трошоците ќе се 

разгледаат повторно во 
физибилити студијата и 

кост-бенефит 
анализата. 

 12 

Ремедијација на 
постоечки средно-
ризични депонии и 
диви депонии (22)+ 
постојната депонија 

Добрешинци 

2018-2020 
(Добрешинци 

до 2022) 

МЖСПП 
Меѓуопштински 

одбор за 
управување со 

отпад 

2092350+ 
2937410 

Трошоците ќе се 
разгледаат повторно во 

студијата за детален 
дизајн. 

13  

Ремедијација на 
постоечки ниско 

ризични депонии и 
диви депонии (12) 

2019-2020 

МЖСПП 
Меѓуопштински 

одбор за 
управување со 

отпад 

1791322 

Трошоците ќе се 
разгледаат повторно во 

студијата за детален 
дизајн. 

3 Среднорочни мерки за период до десет години (2020-2030) 

14  
Ревизија на 

Регионалниот план за 
управување со отпад 

Секои две 
години 

МЖСПП 
Меѓуопштински 

одбор за 
управување со 

отпад 

Непознато 

Спроведување на сите 
дополнително потребни 

мерки според 
ревидираниот РПУО 

 15 
Изградба на 

депониска ќелија за 
остатоци од отпад 

2024 

МЖСПП 
Меѓуопштински 

одбор за 
управување со 

отпад 

Треба да се 
анализира 

Трошоците ќе се 
разгледаат повторно во 
физибилити студијата и 

кост-бенефит 
анализата. 

4 Долгорочни мерки за период од шест до десет години (по 2030) 

16 

Реинвестирање – 
замена на опремата 
за собирање и 
претоварна станица 

2030 

МЖСПП 
Меѓуопштински 

одбор за 
управување со 

отпад 

2126352 
(опрема за 
собирање), 

Трошоците ќе се 
разгледаат повторно 

во студијата за 
детален дизајн. 
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400000 
(претоварна 

станица) 

17 

Реинвестирање – 
замена на опремата 
за третман (постројка 

и механизација) 

2033 

МЖСПП 
Меѓуопштински 

одбор за 
управување со 

отпад 

4143828 

Трошоците ќе се 
разгледаат повторно 

во студијата за 
детален дизајн 

18 
Изградба на 

депониска ќелија за 
остатоци од отпад 

2035 

МЖСПП 
Меѓуопштински 

одбор за 
управување со 

отпад 

Треба да се 
анализира 

Трошоците ќе се 
разгледаат повторно 

во физибилити 
студијата и кост-

бенефит анализата. 

4. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОСТОРОТ  

4.1  Географска положба 
Најголем дел од податоците за регионот се превземени од Програма за развој на 

Југоисточниот плански регион 2015-2019 год и се однесуваат на анализиран период од 
5 години 2009 – 2013год. 

 

Местоположба 

Југоисточниот плански регион се протега на крајниот југоисточен дел на Република 
Македонија и го опфаќа подрачјето на Струмичко-Радовишката и Гевгелиско-
Валандовската котлина, односно долината на реката Струмица и долниот тек на реката 
Вардар на потегот јужно од Демир Капија. 

Географските координата на регионот се простираат помеѓу 22°59’ 6” и 22° 26’ 6” 
географска широчина и 41°07’ и 41°40’ географска должина. Надморската височина како 
трета димензија на географските координати се движи од 64 м до 2.157 м.н.в. 

Со јужниот дел Југоисточниот плански регион се граничи со Република Грција, на 
исток со Република Бугарија, а на север и запад со Источниот и Вардарскиот плански 
регион. 
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Регионот во целост ги опфаќа споменатите котлини и масивите на планините 
Беласица на југ, Огражден на исток, Плачковица на север, Срта во централниот дел и 
на источната страна Кожуф планина. 

 

 

 

Слика 5. Релјефна карта на Југоисточниот регион 

 

Долините на реките Вардар и Струмица овозможуваат комуникациско поврзување 
на регионот со соседните земји Република Грција на југ и Република Бугарија на исток, 
а на север и запад со Источниот и Вардарскиот плански регион. 
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Слика 6. Регионална поделба на плански региони во Р.Македонија 

 

4.2   Клима и хидрографски карактеристики 
 

Специфичната географска и топографска положба на Југоисточниот регион 
овозможува појава на долги топли лета со високи среднодневни температури и 
намалено годишно количество врнежи, како и намалени зимски температури и појава на 
ветрови од сите правци. Карактеристични ветрови за овој регион се: северозападниот, 
југозападниот ветер, како и северецот и јужниот топол ветер. 

 

Регионот се одликува со долг период на сончеви денови и висок светлосен 
интензитет кој има силно влијание на фруктификацијата. Со вкупно 230 сончеви денови 
годишно или пресметано во часови, 2.377 сончеви часа на годишно ниво, Југоисточниот 
регион е еден од најсончевите во Република Македонија. Појавата на магла е ретка и во 
просек изнесува 20 дена во текот на целата година. 

Целиот регион може да се подели на три микро-региони и тоа: Струмичко-
Валандовски, Гевгелиски и микро-регионот Радовиш-Конче. 

Субмедитеранските влијанија од Егејското море и влијанието на континенталната 
клима го намалуваат количеството на врнежи на годишно ниво како и температурите во 
зимскиот период. Од овие климатски карактеристики во блага мерка се одојува 
микрорегионот Радовиш-Конче со поизразена континентална клима (топла 
континентална клима) заради просечната надморска височина од 400-707 метри. 

Просечните годишни температури во рамничарскиот дел на регионот се движат од 
12,5°С до 13°С, а на највисоките делови од планинските масиви до 7,5°С. Од овој просек 
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отскокнува подрачјето на Дојран и Валандово со годишна температура од 25°С. 
Најтопли месеци се јули и август, со просечна температура од 23°С, а најстуден месец 
е јануари со 1,2°С. Реките во Република Македонија припаѓ аат на 3 слива – Егејски 
(реките Вардар и Струмица), Јадрански (Црн Дрим) и Црноморски (Биначка Морава), со 
вкупна површина од 25.713 км2. 

Југоисточниот регион припаѓа на Егејското сливно подрачје со вкупно 1.784 км2 
површина. 

Сливното подрачје на реката Струмица (Водоча, Турија, Радовишка Подарешка и 
Циронска река) со 1.535 км2 и сливното подрачје на Дојранскотот езеро (река Луда Мара) 
со 120 км2, или вкупно 1.649 км2 површина. 

Просечните годишни врнежи во регионот изнесуваат 563 мм, со големи разлики 
меѓ у планинските и рамничарските предели и е под просечните годишни врнежи во 
Република Македонија кои изнесуваат 680 мм. 

 

4.3  Природни ресурси и карактеристики 
 

Микрорегионот Радовиш - Конче се карактеризира и е познат по наоѓ алишта и 
искористувањето на минерални неметални суровини како што се декоративните камења 
кои се користат за градба и декорација. Овој материјал е препознатлив и се користи на 
целата територија на Република Македонија. 

Од минералните метални суровини, во општина Радовиш има железно-цинкова 
руда, бакар, злато, сребро, хром и ураниум, а во општина Конче има варовник, мермер 
и бакар. 

Во Струмичкиот микрорегион, рудникот за експлоатација на фелспад Хамзали, е 
од натриумски карактер и е единствен во Република Македонија и на Балканот. Рудникот 
за експлоатација на мермеризиран варовник во Mемешли е еден еден од ретките во 
Република Македонија за експлоатација на ваков вид минерал. Во изминатите години 
на планината Огражден во непосредна близина на населеното место Иловица се 
вршени бројни испитувања. Според испитувањата, постојат сериозни индикации за 
потенцијални наоѓалишта на бакар и злато. 

 

Југоисточниот регион како подрачје е најсиромашно со водни ресурси. Малите 
количини на вода се одразуваат на сите сегменти од живеењето: водоснабдувањето на 
населението (особено во руралните области), индустријата и наводнувањето на 
земјоделските обработливи површини. Освен количините, лоша е состојбата и со 
квалитетот на водата и протекот на водата е често под биолошкиот минимум. Вкупното 
годишно количество вода изнесува околу 132 милиони м3. 
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Иако најмало, Дојранското Езеро е од голема важност за целиот регион, како од 
хидрографски, така и од економски и туристички аспект. Лоцирано е во крајниот 
југоисточниот дел на земјата. 

Дојранското Езеро е трето по големина природно езеро во Република Македонија, 
истото припаѓа на сливното подрачје на реката Вардар. Неговата вкупна површина 
изнесува 43 км2, од кои 25,62 км2 припаѓаат на Република Македонија, а 17,07 км2 на 
Грција. Просечната длабочина изнесува 6,7 м, додека најголемата длабочина изнесува 
10 м. Дојранското Езеро е изолиран екосистем со мошне специфични флора и фауна и 
е препознатливо по 15 видови на риба и специфичен начин на ловење. 

Од вештачките акумулации позначајни се Водоча и Турија во Струмичкиот регион. 
Езерото „Водоча“ се храни од водотекот на реките Водочница и Тркајана. Езерото се 
наоѓа на надморска височина од 44 м, со површина од 1,94 км2 и со капацитет од 26,7 
милиони м3. 

Езерото „Турија“ се храни од водотекот на истоимената река Турија. Акумулацијата 
се простира на површина од 0,16 км2, со капацитет од 48 милиони м3. 

Реката Струмица, покрај левата притока Турија, реципиент е и на реката 
Ораовичка и Плавија. Единствена десна притока е реката Водочица. Други 
микроакумулации на сливот на Струмичка река се: Дрвошка, во општина Босилово, 
Иловица, во општина Босилово, Новоселска, во општина Ново Село и Маркова Брана, 
во општина Струмица. 

На реката Луда Мара или Стара река која извира од планината Кара Блија и се 
слева во месноста Тумба, општина Богданци е изградена акумулацијата Паљурци чија 
намена е наводнување на обработливите површини, и истата е со корисен волумен од 
2,8х106 м3. 

Во Радовишкиот микро регион има голема количина на подземни води, извори и 
површински водотеци и минерални води кои во моментов немаат комерцијална 
искористеност. Во овој крај може да се види хидрографска мрежа која е поделена на два 
главни дела т.е. два речни слива. 

Стара река е едниот водотек и истиот се слева во реката Струмица додека другиот 
е реката Крива Лакавица која се слива во реката Брегалница. Други реки во 
Радовишкиот регион се: Сушица, Пирава, Сирава и Плаваја. 

Мантовското езеро кое територијално припаѓа на општина Конче, се храни од 
водотекот на реката Крива Лакавица. Езерото се наоѓа на надморска височина од 402,4 
м, површина од 4,94 км2 и со капацитет од 49 милиони м3. 

Во Гевгелиската котлина, реката Врадар е најголемиот реципиент на води, а 
воедно претставува и најголем дренажен систем – извор на подземни води. Има голем 
број на притоки кои се со многу мало количество на вода и истите во голем дел 
пресушуваат во текот на летото. Како најзначајни хидро ресурси треба да се споменат 



НАЦРТ СОЖС ИЗВЕШТАЈ  

НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ 
РЕГИОН 

 

46 

 

акумулациите Богородица, Тополец, Дос, Калица и други. На подрачјето на Дојран 
постои акумулацијата „Чинарли” која е со корисен волумен од 0,25х106 м3. Струмичкиот 
и Гевгелискиот микрорегион се карактеризираат со термоминерален хидропотенцијал. 

На околу 12 км југоисточно од градот Струмица, под планината Беласица се наоѓа 
селото Банско, а во негова непосредна близина и термоминералните извори на Бања 
Банско. Бања Банско е најзначаен локалитет во регионот во однос на бањскиот туризам. 
Има пет термоминерални извори од кои, само едeн и тoa најголемиот, е стручно 
каптиран и е во експлоатација. Останатите четири слободно се изливаат без посебна 
каптажа. Температурата на водата во изворот кој е во експлоатација изнесува 71°С. 
Останатите извори се со температура од 56°С. Во микрорегионот на Гевгелија се наоѓа 
комплексот на Негорски бањи. Истите се на наоѓаат на 5км северозападно од Гевгелија. 
Термоминералните извори се со температура од 38 до 40°С (40°С на врелите и 38°С на 
ладните извори). 

 

Степен на развиеност на Југоисточниот плански регион 

Во декември 2008 година е донесена одлука за мерење на степенот на развој на 
планските региони во Република Македонија. Според оваа одлука, развојниот индекс се 
утврдува како пондериран 

просек од економско-социјалниот и демографскиот индекс, при што двата индекси 
имаат подеднакво учество во креирањето на развојниот индекс. Новата класификација 
на планските региони според степенот на развиеноста за периодот од 2013 до 2017 
година е донесена во јуни 2013 година9. За разлика од претходната класификација, во 
новата е променета вредноста на индексот на Република Македонија кој наместо 1, сега 
изнесува 100. 

 

Табела 1 Класификација на планските региони споредстепеност на развиеност за 
периодот 2013-2017 година 
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Југоисточниот регион има степен на развиеност 97,1 со што се наоѓа на второ 
место после Скопскиот плански регион. Економско социјалниот индекс на регионот е 
поголем од националниот просек и изнесува 129,5, додека демографскиот индекс е 
помал од националниот просек и изнесува 72,4. 

Во однос на претходната класификација забележливо е дека се зголемени 
развојниот индекс на регионот (од 89 на 97,1) и демографскиот индекс (од 58 на 72,4), 
но е намалена вредноста на економско-социјалниот индекс (од 138 на 129,5). 

 

4.4   ДЕМОГРАФСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ И РАЗВОЈ 

 

Основните демографски показатели се однесуваат на: вкупното население по 
населени места во 10-те општини од Југоисточниот плански регион според Државниот 
завод за статистика од 2014: ПРОЦЕНИ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА 30.06.2014 И 31.12.2014 
СПОРЕД ПОЛОТ И ВОЗРАСТА , ПО ОПШТИНИ И ПО СТАТИСТИЧКИ РЕГИОНИ (НТЕС 
3 - 2007 ГОДИНА). 

 

Според податоците за 2014 година (извор: ДЗС), во регионот живее 8,4% од 
вкупното население во Република Македонија. Регионот има вкупна површина од 
2.733,62 км2, односно 10,63% од вкупната површина на државата, со густина на 
населеност од 62,51 жители на км2, што го прави овој петти регион во државата по 
густина на население. 

Вкупно 10 општини го сочинуваат Југоисточниот плански регион: Општина 
Богданци, Општина Босилово, Општина Валандово, Општина Василево, Општина 
Гевгелија, Општина Дојран, Општина Конче, Општина Ново Село, Oпштина Радовиш и 
Општина Струмица. 

Од 10-те општини, четири имаат карактер на урбани средини и тоа: Струмица, 
Гевгелија, Радовиш и Валандово. 

 

Табела 2. Демографски карактеристики на Југоисточниот плански регион (извор: 
ДЗС, 2014) 

Општина Домаќинства Жители
Површина 

(км2)
населени 

места 

Гевгелија 7166 22800 479,93 17 
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Валандово 2966 11863 328,00 29 

Радовиш 9663 28988 497,50 36 

Струмица 19732 56663 321,53 25 

Конче 895 3579 223,06 14 

Ново село 4158 11567 237,79 16 

Босилово 3661 14107 161,99 16 

Василево 3306 12122 230,42 18 

Дојран 1020 3427 129,16 13 

Богданци 2580 8644 114,24 4 

вкупно 55146 173760 2723,62 188 

 

 

 

Табела 3. Населени места, број на домаќинства и жители по општини                         
во Југоисточниот регион (извор: ДЗС, 2014) 

Општина Населено место Домаќинства Жители 

Гевгелија Гевгелија 5166 15497 

Гевгелија Богородица 250 1001 

Гевгелија Габрово 6 20 

Гевгелија Даводово 107 373 

Гевгелија Кованец 59 177 

Гевгелија Конско 1 4 

Гевгелија Миравци 412 1647 

Гевгелија Милетково 39 117 

Гевгелија Моин 106 317 

Гевгелија Мрзенци 154 461 

Гевгелија Негорци 512 2047 

Гевгелија Ново Конско 45 136 
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Гевгелија Петрово 69 206 

Гевгелија Прдејци 147 514 

Гевгелија Серменин 6 18 

Гевгелија Смоквица 88 263 

Гевгелија Хума 1 2 

    7166 22800 

Валандово  Ајранли  0 0 

Валандово  Аразли  0 0 

Валандово  Бајрамбос  0 0 

Валандово  Балинци  82 328 

Валандово  Баракли  0 0 

Валандово  Башали  0 0 

Валандово  Башибос  43 170 

Валандово  Брајковци  109 437 

Валандово  Булунтули  0 0 

Валандово  Валандово  1101 4402 

Валандово  Вејсели  0 0 

Валандово  Градец  0 0 

Валандово  Грчиште  64 255 

Валандово  Дедели  55 220 

Валандово  Ѓопчели  0 0 

Валандово  Јосифово  433 1730 

Валандово  Казандол  37 147 

Валандово  Кочули  13 50 

Валандово  Марвинци  126 504 

Валандово  Пирава  461 1844 

Валандово  Плавуш  0 0 

Валандово  Прстен  17 68 

Валандово  Раброво  69 274 
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Валандово  Собри  56 225 

Валандово  Татарли  0 0 

Валандово  Терзели  0 0 

Валандово  Удово  213 851 

Валандово  Чалакли  90 358 

Валандово  Честово  0 0 

    2966 11863 

Радовиш Али Коч 109 328 

Радовиш Али Лобаси 0 0 

Радовиш Буцим  107 320 

Радовиш Чешме Маале 0 0 

Радовиш Дамјан 104 311 

Радовиш Дрзани 0 0 

Радовиш Дуртулија 0 0 

Радовиш Худаверлија 0 0 

Радовиш Инјево 565 1694 

Радовиш Јаргулица 279 838 

Радовиш Калугјерица 299 898 

Радовиш Калаузлија 93 279 

Радовиш Карадзалар 0 0 

Радовиш Каралобоси 0 0 

Радовиш Кодзалија 166 498 

Радовиш Коселија 0 0 

Радовиш Козбунар 6 17 

Радовиш Ново Село 0 0 

Радовиш Ораовица 594 1782 

Радовиш Папавница 0 0 

Радовиш Прналија 41 122 

Радовиш Подарес 509 1527 
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Радовиш Погулево 5 15 

Радовиш Покрајцево 145 434 

Радовиш Радовиш 5508 16523 

Радовиш Раклиш 224 672 

Радовиш Саригјол 0 0 

Радовиш Шаинташ 0 0 

Радовиш Шипковица 0 0 

Радовиш Штурово 4 11 

Радовиш Смиланци 13 39 

Радовиш Сулдурци 83 248 

Радовиш Супургје 19 56 

Радовиш Тополница 201 602 

Радовиш Воиславци 265 796 

Радовиш Злеово 326 978 

    9663 28988 

Струмица Струмица 14409 35311 

Струмица Баница 220 1137 

Струмица Банско 465 1992 

Струмица Белотино 11 29 

Струмица Велјуса 453 1552 

Струмица Водоча 87 318 

Струмица Габрово 113 399 

Струмица Гр. Балдовци 239 755 

Струмица Дабиле 531 1946 

Струмица Добрејци 460 1764 

Струмица Дорломбос 46 117 

Струмица Злешево 0 0 

Струмица Костурино 358 1280 

Струмица Куклиш 696 4532 
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Струмица Мемешли 9 4 

Струмица Муртино 763 2209 

Струмица Орманли 7 34 

Струмица Попчево 97 343 

Струмица Просениково 358 1550 

Струмица Раборци 31 105 

Струмица Рич 103 382 

Струмица Сацхево 171 540 

Струмица Свидовица 101 352 

Струмица Три води 4 12 

Струмица Чепели 0 0 

    19732 56663 

Конче Конче 240 941 

Конче Лубница 91 368 

Конче Габревци 90 360 

Конче Дедино 186 749 

Конче Ракитец 126 512 

Конче Долни Липовиќ 110 441 

Конче Горни Липовиќ 42 177 

Конче Скоруша 3 10 

Конче Гарван 4 13 

Конче Загорци 3 8 

Конче Долни Радеш 0 0 

Конче Долна Враштица 0 0 

Конче Горна Враштица 0 0 

Конче Негреновци 0 0 

    895 3579 

Ново село Бадилен  1 3 

Ново село Бајково 1 2 



НАЦРТ СОЖС ИЗВЕШТАЈ  

НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ 
РЕГИОН 

 

53 

 

Ново село Барбарево  21 62 

Ново село Борисово  136 409 

Ново село Дражево  154 462 

Ново село Зубово  216 648 

Ново село Колешино  282 845 

Ново село Мокриево 404 1211 

Ново село Мокрино  249 748 

Ново село Ново Коњарево  311 934 

Ново село Ново Село  1221 2756 

Ново село Самоилово  116 348 

Ново село Смоларе  220 659 

Ново село Старо Коњарево  204 611 

Ново село Стиник  19 58 

Ново село Сушица  604 1811 

   4158 11567 

Босилово Бориево 278 916 

Босилово Босилово 446 1689 

Босилово Гечерлија 88 373 

Босилово Дрвош 163 699 

Босилово Еднокуќево 165 638 

Босилово Иловица 464 1907 

Босилово Моноспитово 447 1798 

Босилово Петралинци 174 605 

Босилово Радово 200 831 

Босилово Робово 149 556 

Босилово Сарај 245 937 

Босилово Секирник 315 1184 

Босилово Старо Балдовци 71 269 

Босилово Турново 242 932 
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Босилово Хамзали 7 22 

Босилово Штука 207 751 

    3661 14107 

Василево Ангелци 228 913 

Василево Варварица 1 2 

Василево Василево 544 2174 

Василево Висока Мала 166 497 

Василево Владевци 228 684 

Василево Градошорци 436 1744 

Василево Доброшинци 234 936 

Василево Дукатино 113 450 

Василево Едрениково 75 225 

Василево Кукушлија 0 0 

Василево Нивичино 0 0 

Василево Нова Маала 235 823 

Василево Пиперово 350 1401 

Василево Радичево 197 590 

Василево Седларци 114 343 

Василево Сушево 181 723 

Василево Требичино 6 19 

Василево Чанаклија 199 598 

    3306 12122 

Дојран 
Стар Дојран – 
Сретеново  

199 678 

Дојран Нов Дојран 333 1100 

Дојран Фурка 168 570 

Дојран Николиќ 159 541 

Дојран Црничани 65 221 

Дојран Ѓопчели 46 155 
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Дојран Дурутли 5 16 

Дојран Куртамзали 37 121 

Дојран Органџали 7 21 

Дојран Севендакли 1 3 

Дојран Џумабос 1 1 

Дојран Чаушли 0 0 

    1020 3427 

Богданци Богданци 1717 6011 

Богданци Ѓавото 103 356 

Богданци Селемли 115 346 

Богданци Стојаково 644 1931 

Богданци Паљурци 0 0 

Богданци Побрегово 0 0 

Богданци Болован 0 0 

    2580 8644 

ВКУПНО 

ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 

55.146       173.760 

 

Од друга страна механички одлив на регистрирани лица кои го напуштиле 
регионот е незначителен, со што не придонесува за намалување или зголемување на 
бројот на население во значителна мерка. 

Табела 4. Демографски податоци за Југоисточниот плански регион 2009-2013 
година за механички прилив и одлив на население (доселено/отселено) внатре во 
регионот 

 

Извор: Државен завод за статистика на Р. Македонија „Регионите во Република 
Македонија 2012 и 2014“. 
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Во однос на внатрешните миграции Југоисточниот регион бележи тренд на 
зголемување на отселено население, освен во 2010 година кога има повеќе доселени 
од отселени. Во 2013 година значително е намален бројот на доселено население во 
регионот и тоа за 21,6% во однос на 2012 година. Бројот на отселено население во 
руралните општини во регион е поголем во однос на бројот на доселено население. 

 

Табела 5. Демографски податоци за Југоисточниот плански регион 2009-2013 
година за механички прилив и одлив на население (доселено/отселено) надвор од 
регионот 

 

Извор: Државен завод за статистика на Р. Македонија „Регионите во Република 
Македонија 2012 и 2014“ 

 

Состојбата со надворешните миграции е спротивна во однос на внатрешните 
миграции, односно бројот на доселено население бележи континуиран раст во целиот 
анализиран период 2009-2013 година, и блага стагнација во 2013 година. 

Карактеристика за севкупните миграции е дека бројот на отселено и доселено 
население во анализираниот период е доста низок и незначително влијае на 
структурата на население во регионот.  

Причината за оваа ситуација можеби е несоодветната регистрација на мигрантите 
од страна на државата и одговорните институции при евиденцијата на ваквите случаи. 
Сепак генерална констатација е дека достапните податоци не ја одразуваат реалната 
слика на доселени и отселени во регионот. 

 

Основни заклучоци за демографските карактеристики 

Како важен податок треба да се напомене трендот на стагнација на пораст на 
населението, доста високиот тренд на активност на населението, најголема 
вработеност и најниска невработеност споредбено со останатите региони. 

Како значајни параметри кои ја отсликуват состојбата во Југоисточниот регион, 
треба да се напоменат: 
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• Во Југоисточниот плански регион се забележува прилично нерамномерна 
распределба на населението во урбаните центри и руралните средини. Од вкупниот број 
жители, повеќе од 2/3 или 173.472 жители живеат во руралните подрачја. 

• Процентот на население на возраст 0-14 години е во рамките националниот 
просек. 

• Процентот на население на возраст над 65 години е во рамките на државниот 
просек. 

• Коефициент на старосна зависност е идентичен со националниот просек. 
• Стапката на смртност на доенчињата е висока и е поголема од државниот 

просек (најнизок просек од 5,7 е забележан во 2013 година во споредба со 
националниот просек од 10,2). 

• Стапката на тотален фертилитет во регионот во 2013 година изнесува 1,38 и 
обезбедува обновување на населението на ниво на проста репродукција. 

• Стапката на склучени бракови во 2013 е 6,7 (на илјада жители). Во регионот има 
висока стапка на разведени бракови од 1,0 (повисока стапка има само 
Полошкиот регион). 

• Ниска стапка на запишани ученици во основно образование од 7,8. 
• Ниска стапка на запишани ученици во средно образование од 7,4. 
• Прилично ниска стапка на запишани и дипломирани студенти. Најмал број на 

дипломирани студенти 661 (2013 година). 
• Највисока стапка на активност на населението која изнесува 69,9%. Истата е 

највисока во однос на сите региони и поголема од националниот просек. 
Стапката на вработеност која изнесува 56,8% е исто така највисока во однос на 
сите региони и поголема од националниот просек. 

• Стапката на невработеност е најниска во државата и изнесува 18,8%. 
• Вредноста на развојниот индекс на Југоисточниот плански регион изнесува 

0,89, односно 11 индексни поени под просекот на државата и се наоѓа на второ 
место по развиеност (после Скопскиот плански регион). Економско-социјалниот 
индекс изнесува 1,38, односно 38 индексни поени над државниот просек и 
демографски индекс од 0,58. 

• Според новата класификација за периодот 2013 - 2017 година развојниот 
индекс на Југоисточниот регион изнесува 97,1, економско-социјалниот 129,5, 
додека демографскиот 72,4. 
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4.5 ЕКОНОМСКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЈУГОИСТОЧНИОТ 
ПЛАНСКИ РЕГИОН 

 

Југоисточниот плански регион постигнува значајни резултати во економијата на 
Република Македонија. После Скопскиот регион овој регион има најдинамичен раст. Во 
структурата на економијата застапени се сите стопански сектори од кои најзначајни се: 
земјоделство, градежништво, трговија, рударство, текстилна индустрија, тутунска 
индустрија и угостителство. 

Иако доминира индустријата исклучително динамичен раст имаат и услугите. 
Сепак, Југоисточниот плански регион е претежно земјоделско подрачје кој располага со 
одлични климатски услови за производство на раноградинарски култури, како и свеж 
зеленчук и овошје. 

Во понатамошниот дел се прикажани трендовите на макроекономските 
показатели, структурата на претпријатијата и показателите за надворешно – трговското 
работење. 

 

Макроекономски показатели 

 

Бруто Домашниот Производ (БДП) е најчесто употребуван показател за 
утврдување на нивото на економскиот развој на регионите и државите. Во следната 
табела претставени се: вкупната висина на БДП на Република Македонија и БДП на 
Југоисточниот плански регион во милиони денари, како и процентот на учество на 
Југоисточниот регион во вкупниот БДП на државата. 

 

Табела 6. Бруто домашен производ во Република Македонија и во Југоисточниот 
регион во периодот 2009 – 2012 година  
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Од табелата може да се забележи дека во 2012 година, жителите од Југоисточниот 
плански регион кои претставуваат 8,4% од вкупниот број на жители во државата, 
создале 9,21% од неговиот бруто домашен производ. Понатаму, во периодот 2009 – 
2011 година, стапката на раст на БДП на регионот е многу повисока во однос на растот 
на националниот бруто домашен производ. Овој податок зборува дека и покрај фактот 
што на овој период му претходеше глобалната економска криза во 2008 година, 
Југоисточниот плански регион забележува висок раст на БДП. Во 2010 година стапката 
на пораст на БДП на државно ниво е 6,1% во однос на претходната година, додека 

во регионот БДП пораснал за 15,9%. Во 2011 година БДП на државно ниво 
пораснал за 5,9%, а во Југоисточниот плански регион за 17,5%. Во 2012 година, БДП на 
државно ниво опаѓа за 0.4%, a во Југоисточниот плански регион за 4,5 % во однос на 
претходната година. Треба да се спомене и дека Југоисточниот плански регион во текот 
на целиот анализиран период има континуирано највисок БДП во споредба со 
останатите плански региони, со исклучок на Скопскиот регион, што укажува на 
динамична економија на регионот со бројни можности и потенцијал за инвестиции во 
производниот и услужниот сектор. Бруто домашниот производ по жител се добива кога 
вкупно пресметаниот бруто домашен производ на ниво на држава ќе се подели со 
вкупниот број на население во државата односно во регионот. 

Во следната Слика се прикажани трендот и динамиката на раст и опаѓање на БДП 
по глава на жител во Југоисточниот плански регион во периодот 2009 – 2012 година. 

 

 

Слика 7. БДП по жител во Југоисточниот плански регион во периодот 2009 – 2012 
година 

(Извор: Државен завод за статистика на Р. Македонија, „Регионите во Република 
Македонија, 2014“) 
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Бруто додадена вредност според секторот на дејноста 

 

Во развојот на севкупната економија на Југоисточниот плански регион, 
земјоделството има најзначајно место. Оваа констатација ја потврдуваат податоците 
презентирани во подолу прикажаната табела според кои најголема додадена вредност 
во структурата на БДП на регионот има секторот земјоделство. Овој сектор во 
структурата на БДП на национално ниво учествува со 10,3%, додека во структурата на 
БДП на Југоисточниот плански регион учествува со 34,3%. 

Понатаму, интересен е и податокот дека во Југоисточниот плански регион се 
создава безмалку една третина од вкупната бруто додадена вредност на овој сектор. 

Во анализираниот период се забележува тенденција на намалување на учеството 
на додадената вредност во земјоделството во структурата на БДП на регионот. Имено, 
во 2010 година, земјоделството, учествува со 39,06% во вкупниот БДП на Југоисточниот 
регион, во 2011 година учеството се намалило и изнесува 33,17%, а во 2012 година овој 
сектор учествува со 34,33% во вкупниот БДП на регионот. Загрижува податокот дека и 
покрај зголемените инвестиции во основни средства во овој сектор, учеството на 
секторот во вкупниот БДП во периодот 2010 – 2012 година е намалено за 3,94%. Една 
од причините за ваквата состојба е негативниот тренд на извозот на регионот. Потребно 
е детално да се анализира оваа состојба и да се преземат мерки за одржување на 
растот на овој сектор кој е основен двигател на економскиот развој во регионот. 

Индустријата има релативно променливо учество во структурата на БДП на 
регионот и тоа: 15,70% во 2010 година, 17,64% во 2011 година и 16,24% во 2012 година. 
Постои простор за понатамошен раст на овој сектор. 

Пораст на бруто додадената вредност се забележува и во секторот градежништво 
и дејности поврзани со недвижен имот. Охрабрува растот на уделот на градежништвото 
во вкупниот БДП, што укажува на динамична економија со простор за инвестиции во 
станбени и деловни простори и останати градежни дејности. 

 

Инвестиции во основни средства 

Вкупната номинална вредност на инвестициите во основни средства, на ниво на 
Република Македонија, бележи континуиран пораст, и истите се зголемуваат во текот на 
целиот анализиран период. Во Југоисточниот плански регион состојбата е поинаква. 
Имено инвестициите во основни средства се зголемени само во 2010 во однос на 2009 
година, додека во 2011 и 2012 година бележат тенденција на намалување. 

Загрижува и малото учество на инвестициите во основни средства од регионот во 
вкупното ниво на инвестиции во основни средства од само 4,33% во 2013 година. Ова 
генерално укажува дека, мал процент од добивката се вложува во набавка на нова 
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технологија и севкупна модернизација на фирмите. Претпријатијата од овој регион се сѐ 
уште предоминантно трудоинтензивни со мала техничко – технолошка опременост. 

Во Југоисточниот плански регион во анализираниот период од 2010 до 2012 година 
во континуитет растат инвестициите во земјоделството (од 88 на 233 и 567 милиони 
денари односно 544% во однос на 2010 година), и во индустријата (од 630 на 750 и 1.024 
милиони денари односно 62,5% во однос на 2010 година). 

Инвестициите во основните средства во градежништвото иако номинално се 
највисоки, бележат драстичен пад, од 2.653 во 2010 година на 1.342 милиони денари во 
2011 година, а потоа повторен пораст на 2.081 милиони денари во 2012 година. Во 
трговијата се забележува континуиран пад на инвестициите во основни средства од 
2.111 милиони денари во 2010 година, на 448 милиони денари во 2012 година. 

Сумирано, во анализираниот период се забележува дека иако бруто домашниот 
производ е зголемен во Југоисточниот регион, од друга страна ионака ниските вкупни 
инвестиции во основни средства се намалуваат. Ова значи дека голем дел од профитот 
не се инвестира во основни средства и подолгорочни инвестиции. Затоа неопходно е 
охрабрување и поддршка на деловните субјекти за поголеми инвестиции во основни 
средства. Југоисточниот регион во 2012 година учествува со само 4, 33 % во вкупните 
инвестиции во основни средства на државно ниво. 

 

Структура на претпријатијата 

За утврдување на структурата на претпријатијата во регионот се анализирани 
неколку показатели како што се: вкупниот број на активни деловни субјекти, активни 
деловни субјекти според бројот на вработени и активни деловни субјекти според 
секторот на кој припаѓаат. 

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на активни деловни 
субјекти во 2013 година во Југоисточниот регион изнесува 6.083 и претставува 8,5% од 
вкупниот број на активни деловни субјекти во Република Македонија кој изнесува 71.290. 
Ако го земеме предвид бројот на жители во регионот, може да се заклучи дека 8,4% од 
физичките лица и 8,5% од правните лица се со живеалиште односно седиште во 
Југоисточниот плански регион. 

во периодот од 2010 до 2013 година се забележува пад на бројот на активни 
деловни субјекти како на национално ниво, така и на ниво на Југоисточен плански регион 
(од 6.488 на 6.083). Микро претпријатијата и понатаму се двигател на економијата на 
регионот и потврда за претприемачкиот дух на неговите жители. Бројот на микро 
претппријатија континуирано расте во периодот од 2010 до 2012 година, а бележи мал 
пад во 2013 година (5.247). Понатаму, бројот на малите претпријатија останува речиси 
непроменет (273), како и бројот на средните претпријатија чиј број во 2010 година е 
речиси идентичен како и во 2013 година (112 во 2010, 111 во 2013 година). Бројот на 
големите активни деловни субјекти, со повеќе од 250 вработени, во 2013 година 
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изнесува само 11. Ако се разгледува според критериумот број на вработени, речиси 85% 
од вкупниот број на активни деловни субјекти во Југоисточниот регион отпаѓаат на 
деловните субјекти со 1-9 вработени. 

Најголем дел од активните деловни субјекти во Југоисточниот регион работаат во 
секторот на „Трговија на големо и мало; поправка на моторни возила и мотоцикли“ 
(2.493), потоа следуваат претпријатијата од „Преработувачката индистрија“ (721) и 
претпријатијата од секторот на „Транспорт и складирање“ (587). Најмалку претпријатија 
делуваат во секторот „Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација“ 
(18) што е разбирливо, бидејки овој сектор бара огромни инвестициони вложувања. Во 
2013 споредено со 2012 година се забележува намалување на активните деловни 
субјекти во два клучни сектори за овој регион. Имено бројот на претпријатијата кои 
работат во секторот „Земјоделство, шумарство и рибарство“ е намален од 371 на 330, 
како и бројот на преработувачките капацитети кој е намален од 796 на 721. 

 

Надворешно – трговско работење 

Во анализираниот период (2009 - 2012 година) надворешното трговско работење 
на Југоисточниот плански регион бележи тенденција на намалување. Во вкупното 
надворешно трговско работење на Република Македонија, Југоисточниот регион 
учествува со 8,6 - 10,2% во извозот, односно 4,9 – 5,7% во увозот. Деловните субјекти 
од регионот во 2012 година оствариле суфицит во надворешно трговската размена во 
износ од 25,5 милиони САД долари. 

 

 

Табела 7. Извоз и увоз во регионот во периодот 2008-20122223 

 

Извор: Државен завод за статистика на Р. Македонија, „Регионите во Република 
Македонија 2014“ и Пресметки на авторите 
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Потребно е да продолжи и да се интензивира ориентираноста кон извозот со оглед 
на тоа што Република Македонија е мал пазар со ниска апсорпциона моќ  . 
Југоисточниот регион треба да вложува во поголем развој на потенцијалите и 
конкурентните индустрии како земјоделството, преработката и пакување на производи 
и во извоз на производи со повисока додадена вредност. 

 

 

 

4.6  ПАЗАР НА РАБОТНА СИЛА 
 

Показателите за следење на активноста на населението е пресметана како 
учество на работната сила во работоспособното население на возраст од 15 до 79 
години, додека стапката на вработеност односно стапката на невработеност се 
пресметани како учество на бројот на вработени/невработени од работоспособното 
население. 

Стапката на активност на населението во 2009 година изнесува 69,6% и е 
највисока од сите региони и е над националниот просек од 56,7%. Стапката на 
вработеност од 59,6% е исто така највисока во однос на сите региони и е поголема од 
националниот просек. Стапката на невработеност е најниска и изнесува 14,4%. 

Истиот тренд се задржува и во анализираната 2013 година, при што стапката на 
активност на населението изнесува 69.9% и е највисока во однос на сите региони и 
поголема од националниот просек. Стапката на вработеност од 56,8% е исто така 
највисока во однос на сите региони и е над националниот просек. Стапката на 
невработеност е најниска во државата и изнесува 18,8%. 

Според податоците од Државниот завод за статистика за проценка на бројот на 
население, Југоисточниот регион, иако незначителен, сепак бележи континуиран раст 
на бројот на населението. Стапката на активност на населението е највисока во однос 
на останатите региони и е значително над националниот просек. Истата бележи 
континуиран раст во периодот 2009-2012, со благ пад во 2013 во однос на 2012 година. 

Стапката на вработеност бележи раст во периодот 2009-2011 година од 59,6% на 
64,4%, додека во периодот 2012 и 2013 година има тренд на намалување, односно се 
намалува од 60,9% на 56,8%. Во истиот период стапката на вработеност на национално 
ниво изнесува 40.6%. 

Иако стапката на невработеност е најмала во однос на останатите региони и е 
далеку под националниот просек, загрижува трендот на постојан пораст во периодот 
2011 – 2013 година, како и податокот дека во 2013 година стапката на невработеност 
како процент на работоспособното население е највисока во однос на анализираниот 
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период. Во 2012 година невработеноста се зголемила на 13,8% додека во 2013 година, 
оваа стапка е највисока во анализираниот период и изнесува 18.8%. Стапката на 
невработеност во Југоисточниот регион е значително повисока во урбаните отколку во 
руралните средини, што се должи на развиеноста на земјоделството во регионот. 
Според полот, состојбата е променлива, но во последните две години, стапката 
наневработеност е поголема кај жените. 

Од горенаведеното може да се заклучи во однос на овие показатели Југоисточниот 
регион има компаративна предност во однос на сите другу региони во државата. Сепак 
загрижува големиот раст на невработеноста во периодот 2012 – 2013 година, поради 
што е неопходно да се изврши детална анализа и утврдување на причините за ваквата 
состојба. 

Сепак, параметрите за исплатена бруто и нето плата не се меѓу највисоките помеѓу 
регионите. 

Во 2009 година бруто платата во однос на националниот просек е помала за 
22,74%, додека нето платата е помала за 22,53%. Во 2013 година бруто платата во 
однос на националниот просек е помала за 22,26%, додека нето платата е помала за 
22,15%. 

Југоисточниот регион е лидер во државата во однос на нивото на стапката на 
вработеност, но не и според висината на исплатените плати. Имено, просечната 
исплатена нето-плата по вработен во Југоисточниот регион во 2013 година изнесува 
16.462 денари, и е за околу 46,5 % пониска од просечна исплатена нето-плата на 
државно ниво. 

Просечната исплатена нето плата во Југоисточниот регион во 2013 година бележи 
намалување во однос на 2012 година за 0,84%. Падот во платите оди паралелно со 
намалувањето на бројот на деловните субјекти од 6.373 во 2012 на 6.038 во 2013 година. 
Слично намалување се забележува и на државно ниво. Највисоко исплатена просечна 
бруто и нето плата во Југоисточниот регион во 2013 година е во секторот „Финансиски 
дејност и дејности на осигурување“ во износ од 45.719 и 34.827 соодветно, а веднаш зад 
овој сектор се платите во секторот „Информации и комуникации“ со бруто износ од 
34.337 и нето износ од 23.271 денари. Просечно исплатената плата во носечкиот сектор 
во регионот, односно во секторот „Земјоделство, шумарство и рибарство“ се ниски и 
изнесуваат 13.815 денари (нето). Најниски нето плати во Југоисточниот регион се 
исплатени во секторот „Градежништво“ (11.476 односно 11.792 денари). 
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4.7 СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВОЈ 
Социјална политика и развој 

 

Во однос на социјалните параметри како важен податок треба да се напомене 
стагнацијата на бројот на население, што покажува состојба на проста репродукција без 
знаци за драстично зголемување и промена. Процентот на население до 14 години во 
Југоисточниот регион е под државниот просек. Од останатите региони поголем процент 
на население до 14 години од Југоисточниот регион имаат Полошкиот, Североисточниот 
и Скопскиот, додека Југозападниот има понизок во 2009, 2010 и 2011 година година. 

Во регионот има тенденција на постојано зголемување на населението на возраст 
со 65 и повеќе години. Процентот се зголемува континуирано во целиот анализиран 
период, додека во периодот од 2009 до 2013 година бележи пораст од 0,7%. 

Коефициентот на старосна зависност изнесува 41,1% за 2013 година, истиот многу 
малку варира и се движи околу државниот просек. Загрижува трендот на зголемување 
на коефициентот на старосна зависност во последните три анализирани години (2011, 
2012 и 2013 година). 

Природниот прираст на населението како разлика помеѓу бројот на живородените 
деца и бројот на умрените лица, како и бројот на склучени и разведени бракови за 
анализираниот период (2009– 2013 година) покажуваат тренд на стагнација во регионот. 
Ваквата состојба реално во иднина ќе влијае врз динамиката на економскиот и 
целокупниот развој на регионот. Регионот го задржува нивото на проста репродукција, 
меѓутоа ако трендот се задржи, истиот дополнително ќе ја услови потребата од 
зголемување на човечките и финансиските ресурси од социјалната и здравствената 
сфера, што би претставувало дополнително оптоварување на институциите и реалниот 
сектор. 

 

Стапката на живородени деца исто така варира и се движи околу државниот 
просек. Истата е највисока во 2010 година со 11,9 (на 1.000 жители), а најниска во 2011 
година 10,4 (на 1.000 жители). Бројот на бракови и разводи го прати трендот на 
национално ниво, со многу мали отстапки и изнесува 6,1 во 2009 година, додека во 2013 
истиот изнесува 6,7. Стапката на смртност кај доенчињата варира и е под националниот 
просек, освен во 2012 година кога изнесува 11,0 (на 1.000 жители), додека најниска 
стапка на смртност во Југоисточниот регион има во 2011 година кога истата изнесува 1,7 
(на 1.000 жители). Склучените бракови во 2013 година покажуваат позитивен тренд. 
Истиот е доста висок споредбено со останатите показатели и е блиску до националниот 
просек. Во иста линија е и бројот на разведени бракови кој е сразмерен со националниот 
просек. Трендот на деца згрижени во установи за згрижување и воспитување во 
Југоисточниот плански регион бележи поголем раст во 2013 година. Бројот на згрижени 
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деца во 2013 во однос на 2012 година е зголемен за 297 или 12,01%, додека во однос 
на 2009 година за 586 или 23,70%. 

Трендот на вработени во установите за згрижување и воспитување деца во 
Југоисточниот плански регион е позитивен, и покажува незначително зголемување во 
анализираниот период (2009-2013 година). Бројот на корисници на социјална помош по 
носител на домаќинство во Југоисточниот плански регион континуирано се намалува. Во 
периодот 2009-2012 година, бројот се намалил за 53,52% 

кај носителите на домаќинство или за 54,70% кај корисници на социјална помош 
според членов на домаќинство. Како една од причините треба да се напомене 
континуираното зголемување на стапката на вработеност. Втора можна причина се 
измените во Законот за сооцијална заштита (Сл. Весник на РМ 79/2009) со кој се 
заоструваат критериумите за остварување право на социјална помош. Двата параметри 
даваат доволно аргументи за можните причини за малиот број на корисници на 
социјална помош и нивното континуирано намалување. 

 

Табела 8. Корисници на социјална помош во Р.Македонија и Југоиточниот регион 

 

 

Образование и развој 

Бројот на основни училишта во Југоисточниот регион изнесува 118 во 2013 година, 
при што бројот е намален за едно училиште во анализираниот период. Бројот на 
основни училишта претставува 11,94% од вкупниот број на основни училишта во 
Република Македонија (988). Бројот на училишта според вкупниот број население и 
бројот на запишани ученици во основното образование е прилично висок. Бројот на 
запишани ученици е загрижувачки и процентот од 7,8% е меѓу најниските во државата 
(само Вардарскиот и Источниот имаат понизок процент). 

Бројот на ученици по наставник е 9 и претставува поволен податок во однос на 
квалитетот на наставата. Исто така и бројот на ученици во основните училишта е многу 
низок, само Пелагонискиот регион има понизок показател. Овие два податоци укажуваат 
на неповолен тренд кој на подолг временски период би можел да претставува сериозен 
проблем во однос на староста на населението во регионот и неможноста за 
постигнување проста репродукција.2526272829 
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Континуираното намалување на ученици по училиште и ученици по наставник во 
основното образование во Југоисточниот плански регион е во корелација со 
претходните констатации за намален наталитет и континуирано стареење на 
населението. Овој тренд од една страна создава слика на соодветни услови на 
учениците и наставниците, меѓутоа во основа го одразува намалувањето на бројот на 
население и на младата популација во регионот. 

Бројот на средни училишта во Југоисточниот плански регион изнесува 8 во 
учебната 2012/2013 година, и претставува 7,08% од вкупниот број на средни училишта 
во Република Македонија. Бројот на средни училишта е најмал во Република 
Македонија. Бројот на запишани ученици е прилично низок и изнесува 7,4%, и притоа 
само Вардарскиот регион има понизок процент (6,7%). 

Загрижувачки е податокот за завршени ученици во средното образование од 6,9% 
кој е убедливо најнизок во однос на останатите региони и е помал од државниот просек. 
Бројот на ученици по наставник е 14 што не треба да изненадува бидејќи и бројот на 
наставници во средни училишта е најнизок и изнесува 6,4%. 

Во однос на запишаните ученици во основното и средното образование 
Југоисточниот регион го прати трендот на континуирано намалување на бројот на 
запишани ученици. Ваквиот тренд, според статистичките податоци е констатиран на 
ниво на цела држава, со исклучок на бројот на ученици во средното образование во 
Полошкиот и Скопскиот регион за одредени години. 

Бројот на ученици во основното образование во Југоисточниот регион во учебната 
2008/2009 е многу низок и изнесува 16.798. Трендот на намалување на бројот на ученици 
е задржан во целиот анализиран период и во учебната 2012/2013 година има 15.318 
ученици во основното образование што претставува намалување за 8,81% во 
анализираниот период. 

Бројот на ученици во средното образование во Југоисточниот регион во учебната 
2008/2009 е многу низок и изнесува 7.155 (помалку има само во Вардарскиот регион). 
Регионот го задржува истиот тренд во целиот анализиран период и во учебната 
2012/2013 година има 6.613 ученици во средно образование што претставува 
намалување за 8,57% во однос на учебната 2008/2009 година. 

Кај високото образование, показателитепоказатели исто така не се најповолни. 
Бројот на дипломирани студенти на 1.000 жители во Југоисточниот регион во учебната 
2012/2013 изнесува 3,8. Загрижува апсолутниот број на дипломирани студенти кој во 
студентската година 2012/2013 изнесува 661 и е најмал во државата. 

Во однос на студирањето и дипломирани студенти, има позитивен тренд во 
Југоисточниот регион во однос на високото образование, освен во периодот 2013 година 
кога има намален број дипломирани студенти.  

Бројот на дипломирани студенти и процентуално и како број е најнизок во 
споредба со сите останати региони. Во однос на националниот просек, бројот на 
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дипломирани студенти во Југоисточниот регион во 2008/09 година изнесува 5,6%, во 
2009/10 изнесува 6,36%, во 2010/11 тој број е 6,66% и во 2011/12 8,19%. 

 

 

4.8 ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Комунална инфраструктура 

 

Основен проблем при изготвувањето на оваа анализа беше недостатокот на 
релевантни и обработени информации. Поголем дел од податоците се од Пописот во 
2002 година, како и информации обезбедени од единиците на локалните самоуправи и 
Центарот за развој на Југоисточниот плански регион. Самите податоци не се 
систематизирани и класифицирани според однапред поставени параметри по кои се 
води евиденција и истите се различни во секоја од општините од каде се обезбедени. 
Поради тоа, наведените информации треба да се земат со одредена резерва. 

 

Покриеноста на Југоисточниот регион со водоводна мрежа и организирани 
системи за водоснабдување изнесува околу 87% и во најголем дел ги покрива урбаните 
центри на општините. 

 

Покриеноста на населението во урбаните средини со системи за вода за пиење се 
движи околу 95%. Водоснабдителната норма во целиот регион се движи помеѓи 350 – 
450 литри на ден по жител што е исклучително висока норма ако се земе предвид фактот 
дека во високо развиените урбани центри таа норма е помеѓу 100 – 120 литри на ден по 
жител. Проценетите загуби, во кои влегува и ненаплатената вода, се дополнителен 
проблем за квалитетно водоснабдување и тие изнесуваат околу 40% на регионално 
ниво. 

Состојбата во Југоисточниот плански регион во однос на пречистувањето на 
отпадните води е доста лоша. Во целиот регион постои само една станица за 
пречистување на отпадни води во Дојран со капацитет од 3.000 еквивалент жители. 
Покриеноста на населението со пречистителни станици за отпадни води изнесува околу 
5,0%, што е значително под националниот просек од 12,5%. 

Во руралните средини, процент на одведени отпадни води се движи од 0% до 80%. 
Во дел од руралните средини каде се користат септички јами истите не се со доволен 
капацитет и се прелеваат, а има појава и на директно испуштање на отпадните води во 
разните површински канали или на земјоделско земјиште. 
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Во завршна фаза на подготовки е реализацијата на прочистителните станици во 
Струмица и Гевгелија. Реализацијата е планирана да се финансира од ИПА фондовите 
на Европската Унија (ИПА компонента III Регионален развој) и со средства од државниот 
буџет. 

Во однос на наводнувањето на земјоделските површини, регионот припаѓа на две 
водостопански подрачја Струмица и Долен Вардар и многу мал дел од водостопанство 
Средна и Долна Брегалница. 

Од аспект на наводнувањето на земјоделските култури, Југоисточниот регион не 
поседува големи извори на вода. Ова значи дека во иднина снабдувањето со вода за 
наводнување ќе треба да се решава со изградба на брани и акумулации. За вакви 
зафати најголеми релјефни можности и хидролошки карактеристики постојат на 
територија на Општина Радовиш и тоа: на Подарешка Река (акумулација Подареш) и на 
Ораовечка Река (акумулација Ораовечка) како и доградба на постоjниот систем Мантово 
кој се наоѓа на територијата на Општина Конче. 

Зголемувањето на количините на испуштена непречистена вода во Југоисточниот 
регион може да се должи на прибирањето и усогласувањето на податоци на регионално 
ниво. Количините на испуштена вода во периодот 2011 и 2012 се стабилни иако во 2012 
има намалување од 0,06%. 

Разликите од количините на снабдена вода со количините на испуштена 
непречистена вода ја дават количината на вода која или се испушта незагадена или 
истата се третира. 

 

Патна инфраструктура 

 

Патниот транспорт и инфраструктурата играат клучна улога во економскиот развој, 
зголемувањето на бројот на туристите во регионот, како и на животниот стандард на 
населението во целост. Надлежни институции за патната инфраструктура во регионот 
се: Министерството за транспорт и врски, Јавното претпријатие за државни патишта и 
општините. Јавните патишта според нивното државно, економско, стопанско и 
сообраќајно значење и нивната изграденост се поделени на државни и општински. 

Според државното, економското, стопанското и сообраќајното значење, како и 
нивото на изграденост дел од државните патишта се категоризираат како автопатишта, 
експресни патишта и магистрални патишта (А-патишта) и служат за поврзување на 
Република Македонија со европскиот патен систем и одржување на континуитет на 
меѓународната патна мрежа (меѓународните коридори – Е патишта), и поврзување на 
патната мрежа со меѓународни патни гранични премини и сообраќајно поврзување со 
патиштата на соседните држави. Вкупните државни патишта се поделени на: A - 
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Патишта (автопатишта, експресни патишта, магистрални патишта), Р1 - Регионални 
патишта од прва категорија и Р2 - Регионални патишта од втора категорија. 

Од вкупно 14.395 км патна мрежа во Република Македонија, на територијата на 
Југоисточниот состојба. Состојбата е лоша на делницата од патниот правец Струмица - 
граница со Р. Бугарија (ГП Ново Село), како заради состојбата на самата коловозна 
лента, така и во однос на хоризонталната и вертикална сигнализација. Притоа треба да 
се земе предвид дека патот проаѓ а низ повеќе населени места и води кон граничниот 
премин за влез кон Република Бугарија. 

Во прегледот подолу се наведени сите патишта со должините кои се наоѓ аат на 
територијата на Југоисточниот региoн. 

 

Слика 8. Патна карта на Р. Македонија (извор: ЈПДП) 
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Табела 9. Патишта (автопатишта, експресни патишта, магистрални патишта) 

 

Автопатиштата и магистралните патишта (А1 и А4) кои поминуваат низ регионот 
се во релативно добра состојба. Во фаза на изградба е делницата од автопатот А1 
Демир Капија – Смоквица (врска со А2). Изградбата на оваа делница ќе создаде можност 
за економски развој преку брза размена на стока и луѓе, како и развој на транзитниот 
туризам бидејки оваа е главна државна артерија (коридор север – југ) преку која низ 
земјата транзитираат голем број на луѓе и стока чиишто број и количина е во постојан 
пораст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАЦРТ СОЖС ИЗВЕШТАЈ  

НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ 
РЕГИОН 

 

72 

 

Табела 10. Регионални патишта од прва категорија 
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Состојбата на регионалните и локалните патишта во најголем дел е лоша. 
Најлоша е состојбата со локалните патишта. Регионот има најмала должина на локални 
патишта, просекот се движи околу 10% во однос на вкупната должина на локални 
патишта во Република Македонија. Исто така многу неповолен е фактот дека најголем 
процент од локалните патишта се земјани. Во 2009 година 28,94% од локалните патишта 
отпаѓаат на асфалтни, додека 65,29% се земјани и непросечени. Во 2013 година, 43,24% 
од локалните патишта се асфалтни, додека 54,28 се земјени и непросечени. 
Зголемувањето на должината на нови асфалтни локални патишта за 118 км во периодот 
2009-2013 претставува показател за позитивен развој. Во 2013 година, од локалните 
патишта 406 км или 45,72% отпаѓаат на асфалт или коцка (макадам) што покажува 
позитивен тренд на подобрување на состојбата. Најлоша ситуација во анализираниот 
период е во руралните средини, особено во планинските села и областите со 
специфични развојни потреби каде се потребни значителни инвестиции. 

Како генерален заклучок може да се констатира дека состојбата на локалната 
патната мрежа во регионот според должината е на многу пониско ниво во однос на 
другите региони. Состојбата на патната мрежа во регионот е на многу пониско ниво во 
однос на европските стандарди. Комуникациските врски се добри, меѓутоа состојбата на 
патиштата, вертикалната и хоризонталната сигнализација е во незавидна состојба. 

Неопходни се инвестиции за подобрување на патната мрежа меѓу населените 
места, како и локалните патишта кои водат до природните, културните и туристички 
локалитети. Особено големи инвестиции се потребни во подрачјата со специфични 
развојни потреби, земајќи го фактот дека најголем дел од тие подрачја се во руралните 
и пограничните области. 

Туристичката сигнализацијата е исто така во лоша состојба и не нуди информации 
и знаци за туристичките локалитети во регионот. Исто така се потребни инвестиции во 
патната инфраструктура и во инфраструктурата до постоечките индустриски и 
економски зони. 

 

Просечен годишен дневен сообраќај 

Интензитетот на сообраќајот на државната патна мрежа се мери преку броење на 
сообраќајот кое се спроведува секоја година. Броењето се врши со примена на 
автоматски бројачи и рачно од страна на вработени во ЈП „Македонија пат“. 

Броењето на сообраќајот на магистралните и регионалните патишта во Република 
Македонија се врши согласно методолошкото упатство од 2010 година (Државен завод 
за статистика - Броење на сообраќајот на патиштата, 2010). 
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Целта на броењето на сообраќајот на патиштата е да се соберат податоци кои ќе 
служат за следење на состојбите на патиштата, планирање на изградбата и 
одржувањето на патиштата. Ова од друга страна треба да обезбеди безбеден сообраќај.  

Броењето се реализира секоја година континуирано на сите категории на патишта 
за повеќе категории на возила. 

 

Табела 11 Просечен годишен дневен сообраќај (ПГДС) во Југоисточниот регион во 
2012 година 

 

 

 

Категоризација на возила во 6 категории при мерењето на просечниот 
годишен 

сообраќај 

 

Заради подобро квалитативно следење на сообраќајот, освен по бројност 
просечниот годишен дневен сообраќај се следи и според категории на возила. Подолу 
се наведени категориите на возила: 

К1 – патнички возила 

К2 – лесни товарни возила  

К3 – автобуси 

К4 – тешки товарни возила со две осовини 

К5 – тешки товарни возила со три осовини 

К6 – тешки товарни возила со повеќе од три осовини. 

 

Превезени патници преку патниот патнички сообраќај 

Од анализираниот период, бројот на регистрирани патници превезени со патниот 
патнички сообракај варира во позитивна и негативна насока. Најголемиот број патници 
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е превезен во 2011 година, и тоа 2.856.000 патници што претставува 18,26% од вкупно 
превезените патници во Република Македонија, додека најмалку во 2013 година, или 
1.497.000 патници што претставува 

9,33% од националниот параметар. Во анализираниот период од 2009 до 2013 
година, бројот на превезени патници во Југоисточниот регион е прилично висок (само 
Југозападниот има поголем број превезени патници). Намалување во бројот на 
превезени патници е констатирано во 2013 година за 39,69% во однос на 2012 и 47,58% 
во однос на 2011 година. 

Бројот на регистрирани патници превезени со такси превоз бележи голем пад во 
2010 година од 46,78% во однос на 2009 година. Разликата на бројот на патници во 2010 
година во однос на 2011 година изнесува 67%. Најголемиот број на патници 4.926.000 
со овој вид превоз се превезени во 2011 година. –. Во 2012 година се превезени вкупно 
3.284.000, што е намалување од 33,33% во однос на 2011 година. Сепак во последните 
две години од анализираниот период бројот на превезени патници со такси превоз 
бележи пораст. 

 

Железничка инфраструктура 

Југоисточиот регион не е покриен со железничка инфраструктура, освен општина 
Гевгелија. Вкупната должина на железничката пруга во регионот изнесува 24 км, додека 
просечната густина 8,46 км/км2. 

Железничкиот транспорт во Југоисточниот регион, како и железничкиот транспорт 
на национално ниво бележи континуиран пад. Трендот се однесува како за патничкиот, 
така и за товарниот превоз. Состојбата со железничкиот сообраќај е во лоша состојба 
не само во Југоисточниот регион, туку и на целата територија на Република Македонија. 
Состојбата е лоша како во однос на железничките пруги, така и со возниот парк и 
пратечката инфраструктура. 

Табела 12. Број на превезени патници во железничкиот сообраќај во Република 
Македонија и во Југоисточниот регион, 2008 – 2012 
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Единственото населено место со железничка станица во Југоисточниот плански 
регион е Гевгелија. Најголем број патници се превезени во 2009 година, односно 58.000 
патници, додека во 2012 година биле превезени 35.000 патници. Бројот на патници во 
2012 година бележи пад од 39,66% во однос на 2009 година. 

 

Табела 13. Вкупен промет на стока во железничкиот сообраќај во Република 
Македонија и во Југоисточниот регион, 2008 - 2012 (во тони) 

 

Можностите за подобро поврзување со железнички транспорт на Југоисточниот 
регион е возможно со изградба на железничка линија и поврзување со Штип и 
железничката линија која поминува кај Петрич (Република Бугарија). Втората можност е 
поврзување со железничката линија кај с. Миравци, општина Валандово. 

 

 

Енергетска инфраструктура и карактеристики 

 

Количината на потрошена енергија во Југоисточниот регион во 2009 година 
изнесувала 164 GWh, додека во 2012 година истата изнесувала 155 GWh, што 
претставува намалување од 5,5%. Во однос на енергетскиот потенцијал, треба да се 
напомене дека регионот не е богат со хидро-енергетски потенцијал и целосно е зависен 
од електрична енергија. Инсталираниот капацитет за производство на електрична 
енергија изнесува 2 MW. 

Можно решение за големата енергетска зависност е насочување кон 
искористувањето на обновливите извори на енергија (ветер, сонце и биомаса), со кои 
овој регион располага. Сончевите денови/часови кои изнесуваат повеќе од 2.300 во 
годината, треба да се искористат, заедно со ветровите. Од искористувањето на 
обновливите извори на енергија веќе е во функција ветро-паркот на А.Д. ЕЛЕМ во 
општина Богданци, со инсталиран капацитет од 36,8 MW и неколку мини централи со 
фото-волтаични панели со помал инсталиран капацитет (три од нив во Валандово со 
вкупен инсталиран капацитет од 416 MW годишно). 



НАЦРТ СОЖС ИЗВЕШТАЈ  

НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ 
РЕГИОН 

 

77 

 

4.9  ТУРИЗАМ И КУЛТУРА 
Туристичка понуда на регионот 

Во изминатиот период регионот успеа да го привлече вниманието на туристите и 
да ги презентира чистата и здрава околина со езера, планини, водопади, термални води, 
етно-села, манастири, но исто така и локалните манифестации, здравата и 
традиционална храна и гостопримството на жителите од југоистокот. Југоисточниот 
плански регион има изобилство од убавини коишто овозможуват сеопфатна туристичка 
понуда на регионот која е претставена во следната табела. 

Табела 14. Туристичка понуда во регионот 

 

Табела 15. Број на туристи и ноќевања во Југоисточниот регион за 2014 година 
(извор: Програма за развој на Југоисточниот плански регион 2015-2019 год): 
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Податоците од последната Национална Стратегија за туризам на Р.М  за периодот 
2016-2021год. (страна 29, Кол & Партнер ДОО Скопjе, 2015) ги дава следните податоци 
за регионот: 

Дојран (11,6 %) и Гевгелија (9,1 %) достигнале највисока годишна стапка на раст 
во ноќевања од 2008 година. Во општина Дојран во 2015год. биле регистрирани 233.000 
ноќевања со просечна должина на престој на туристите од 4,2 денови, во општината 
Гевгелија биле регистрирани 123.000 ноќевања со просечен престој 2,4 денови, а 
општина Струмица имала 54.000 туристи со просечна должина на престој 2,2 денови. 

 

Извор: Државен завод за статистика на РМ       СГСР – севкупна годишна стапка на раст 

 

 

На територијата на Република Македонија домашите туристи оствариле вкупно 
1.587.596 посети во периодот 2009-2013 година, а од нив 27% биле во Југоисточниот 
регион. 
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Најголем број на посети од страна на домашните туристи во регионот е остварен 
во 2009 година. Домашните туристи ги намалиле посетите на регионот, во периодот 
2010 – 2013 година, но ја зголемиле должината на престојот. Бројот на домашни туристи 
во 2013 во однос на 2009 година се намалил за 14,07%, додека бројот на нивните 
ноќевања е намален за 0,58%. Во 2013 година домашните туристи просечно оствариле 
3,8 ноќевања во регионот, за разлика од 2009 година кога и покрај релативно повисокиот 
број на посети просечно се реализирани 3,4 ноќевања. 

Вкупниот број на странски туристи кои го посетиле Југоисточниот регион во 
петгодишниот период 2009-2013год. изнесува 196.461 посетители. Овие посетители 
реализирале вкупно 361.939 ноќевања односно просечната должина на престојот на 
странските туристи во Југоисточниот регион изнесувала 1,84 денови. На територијата 
на Република Македонија странските туристи оствариле вкупно 1.599.410 посети, а од 
нив 12,28% биле во Југоисточниот регион. 

 

Бројот на посети на странските туристи на Југоисточниот регион во периодот 2009 
– 2013 година бележи тенденција на пораст. Имено во разгледуваниот период (2009-
2013) бројот на странски туристи се зголемил за 121,43%, додека бројот на ноќевања 
реализирани од нив е зголемен за 117,8%. Споредбено, на територијата на целата 
држава, бројот на странски туристи е зголемен за 54,19%. Престојот на странските 
туристи во регионот во континуитет изнесува 1,9 дена. Во 2013 година бројот на посети 
од странските туристи се зголемил, но нивниот престој во регионот останал ист како и 
во 2009 година. 

 

4.10 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 
Земјоделство 

Југоисточниот регион е најзначајниот земјоделски регион во Република 
Македонија. Располага со вкупна земјоделска површина од 37.852 хектари што 
претставува 11,7% од вкупната земјоделска површина на Република Македонија. 
Вкупното користено земјиште изнесува 32.078 хектари кое што процентуално изразено 
изнесува 12,1% од вкупното користено земјиште во Република Македонија. 

Површината за користеното земјоделско земјиште како и неговата структура 
дадени се во следната табела: 

 

Табела 16. Користено земјоделско земјиште во Република Македонија и во 
Југоисточниот регион, 2013 година (хектари) 
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Земјоделското земјиште во Југоисточниот регион изнесува 8,83% од вкупната 
површина на национално ниво. Земјоделското земјиште најмногу се користи за 
земјоделско производство, потоа за ораници и бавчи, како и за лозја. Во Југоисточниот 
регион користеното земјоделско земјиште по категории е прикажано подолу. 

 

Табела 17. Користено земјоделско земјиште во Република Македонија и во 
Југоисточниот регион, 2013 година (хектари) 

 

 

Според податоците кои ги опфаќаат капацитетите на индивидуалните земјоделски 
стопанства, како и производството на земјоделските задруги и земјоделските 
претпријатија во периодот од 2009 до 2013 година на национално ниво, забележано е 
намалување на засеаната и ожнеана површина со жита, како и на производството на 
жита. Најголемо производство на жита има во 2009 година и во наредните години истото 
се намалува. При тоа најголемо намалување има во производството на пченицата. 

Според издадениот Извештај за годишното производство во земјоделството од 
страна на Државниот завод за статистика кој се однесува на национално ниво, и во кој е 
опфатено и производството на фуражните растенија може да се види намалување на 
производството од 2009 до 2013 година. 

Зголемување се забележува единствено при производството на детелината. 

Производството на луцерката во Југоисточниот регион опфаќа 17,95% од вкупното 
производство на национално ниво, додека производството на детелина опфаќа 3,68% 
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од вкупното производство на детелина во Република Македонија. Во општина Василево 
се забележува најголемо производство на луцерка и детелина во Југоисточниот регион 
во 2013 година. 

Ако се споредува производството на индустриските растенија во периодот од 2009 
до 2013 година на национално ниво, може да се забележи дека зголемување има во 
производството на тутун (притоа најголемо производство е забележано во Општините 
Радовиш и Конче), додека при производството на афион и сончоглед е забележано 
намалување. 

Податоците во следната табела ја покажуваат состојбата во Југоисточниот регион 
во однос на производството на индустриски растенија во 2013 година (тутун и 
сончоглед). Во Југоисточниот регион нема производство на сончоглед. 

 

Табела 18. Површина и производство на индустриски растенија во Република 
Македонија и во Југоисточниот регион, 2013 

 

 

 

Доколку се анализира периодот од 2009 до 2013 година, се забележува 
намалување на производство на градинарски култури на целата територија на 
Република Македонија. Постојат голем број на фактори кои имаат влијание при 
намалување на производството на градинарските култури меѓу кои можат да се 
набројат: климатските услови, промените на темературите како резултат на климатските 
промени, лошиот пласман на производите на домашните и странските пазари и др. 
Доколку се разгледува производството на градинарските растенија во Југоисточниот 
регион во 2013 година може да се забележи дека најголемо производство на компир, лук 
и грашок има во Општина Струмица. Најголемо производство на кромид има во 
Општина Богданци, додека во општините Босилово и Струмица забележано е најголемо 
производство на грав. 
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Во Југоисточниот регион производството на зелка изнесува 72,21% од вкупното 
производство на национално ниво, од кои 19.754 тони зелка се произведени во опшина 
Струмица. Производството на домати е 56,12% од вкупното производство во Република 
Македонија. Општина Струмица најголем производител на домати. 

Најголемото производство на пиперки и краставици има во општина Струмица кое 
изнесува 36.674тони пиперки и 12.784 тони краставици, додека во Општина Ново Село 
е евидентирано најголемо производство на бостан со вкупно 11.595 тони. 

Од производството на овошје во Југоисточниот регион, најзабележително е 
производството на дуњи со 26,08% и кајсии со 23,33% од вкупното производство на 
национално ниво, додека праските се опфатени со 21,54%, сливите со 19,35%, црешите 
со 16,23%, крушите со 10,66%, вишните со 7,08% и јаболките со 2,76%. 

 

Сточарство 

Според индексите издадени во публикацијата „Сточарство, 2013“ од страна на 
Државниот завод за статистика, може да се забележи дека во Југоисточниот плански 
регион индивидуалниот сектор е значително поразвиен во однос на одгледување на 
коњи, овци, кози, живина и пчелни семејства. 

Особено може да се истакнат деловните субјекти во одгледување на говеда и 
свињи. Во следната табела прикажани се индексите во индивидуалниот сектор и 
деловните субјекти во Југоисточниот регион. Следната табела ја прикажува состојбата 
со бројот на добиток, живина и пчелни семејства на национално ниво и во Југоисточниот 
регион. Статистиката укажува на тоа дека индивидуалниот сектор во Југоисточниот 
регион е вклучен во одгледувањето на сите видови на добиток, живина и пчелни 
семејства додека деловните субјекти се вклучени во одгледувањето на говеда и свињи 
и тоа далеку под капацитетите на природните ресурси кои регионот ги поседува за развој 
на сточарството. 

Табела 19. Вкупен број на добиток, живина и пчелни семејства во Република 
Македонија и во Југоисточниот регион, 2012/2013 
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Карактеристично за Југоисточниот регион е производството на мед. Целокупното 
производство на мед во регионот е од страна на индивидуалниот сектор. Југоисточниот 
регион произведува 33 тони мед и учествува со нешто помалку од 5% од вкупното 
производство на мед во државата. Ова секако претставува недоволна искористеност на 
природните потенцијали за ваков вид на дејност, посебно ако се има во предвид дека 
просекот на произведен мед по пчелно семејство во Југоисточниот регион е поголем од 
просекот на национално ниво. 

 

 

 

4.11 РУРАЛЕН РАЗВОЈ 
 

Согласно пропишаните критериуми за рурални населени места и рурални 
територии кои се дефинирани во соодветните законски рамки, пред се со Законот за 
земјоделство и рурален развој и релевантните подзаконски акти, територијата на 
Југоисточниот регион е доминантно рурална територија.  

Законските критериуми што го дефинираат руралното подрачје и руралните 
населени места се ускладени со критериумите на ОЕЦД и ЕУ и тие го дефинират 
руралното подрачје како територија со густина на населеност под 150 жители на км2, 
додека за населено место со рурален карактер се зема критериумот за населено место 
кое има под 3.000 жители.  

Ваквите критериуми ја дефинираат целата територија на регионот како рурална 
територија доколку се земе во предвид фактот дека просечната густина на населението 
изнесува 62,5 жители на км2 со исклучок на градот Струмица кој брои над 30.000 жители. 
Од вкупното население во Југоисточниот регион, 95.134 жители или 55,50% (171.416) 
живее во 163 рурални населби44 – села.  

 

Следната табела дава приказ на бројот на населените места за секоја општина 
одделно, како и бројот на населението кое што живее во град или село. 

Табела 20. Населени места и број на население по општини во Југоисточниот 
плански регион 
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Според Одлуката за определување на подрачјата со специфични развојни 
потреби Во Југоисточниот плански регион се класифицирани 16 ридско-планински, 19 
погранични и 77 рурални подрачја со специфични развојни потреби. 

 

4.12 ШУМИ 
 

Шумите во Југоисточниот плански регион спаѓаат во групата средно отворени 
шуми. Во регионот има присуство на листопадни и иглолисни шуми, мешовити шуми но, 
присутни се и деградираните шуми. Од листопадните шуми најзастапени се дабовата и 
буковата шума, а од четинарите црниот и белиот бор и елата. 

 

Табела 21. Површина под шуми во регионот (во хетари) 

 

 

Според формата има високостеблени разновозрaсни насади, високостеблени 
едновозрасни насади, нискостеблесни насади и шумски култури. Во следната табела е 
претставена информацијата за површината под шуми според видовите дрвја во 
регионот. 
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Табела 22. Површина под шума според видови дрвја, 2012 

 

 

Освен дрвната маса, од шумата се искористуваат и други (второстепени) шумски 
производи како што се: дабовиот лишај, кантарионот, ајдучката трева, печурката вргањ 
и слично. Стопанисувањето со шумскиот фонд во регионот се управува преку 
подружниците на ЈП „Македонски шуми“ кои се лоцирани во Струмица, Радовиш, 
Гевгелија и Валандово. 

Развојот и одржливото управување со шумите, освен за збогатување на шумскиот 
фонд, има цел и заштита на шумското и на земјоделското земјиште од ерозивните 
процеси. 

 

4.13 ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА 
 

Во Југоисточниот регион постојат повеќе заштитени подрачја - поединечни 
споменици на природата и природни резервати. Од аспект на посебноста на 
биодиверзитетот се одвојуваат: Моноспитовското блато и Дојранското езеро. Кон нив 
треба да се придодадат и водопадите во Смоларе и Колешино, Мокринските извори, и 
др.  

Дојранското езеро е заштитено со Закон за езера во Република Македонија и по 
соочувањето со катастрофата од исушување езерото полека се полни со вода од 
хидросистемот „Ѓавато“ и постепено го враќа биодиверизитетот кај екосистемот на 
езерото. 

Моноспитовското Блато е најпространото водно станиште од блатно-мочуришен 
тип во Република Македонија. Тоа денеска претставува последно мочуриште во 
Република Македонија и неговата сегашна состојба е само мал остаток од некогашните 
пространи површини под вода, трска и влажни ливади богати со жив свет. Освен од 
флористички аспект, неговата биолошка разновидност е многу малку проучена. 

Следната слика ја дава картата на заптитени подрачја во РМ според 
класификацијата на IUCN и Емералд мрежата. 
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Слика 9. Заштитени подрачја според IUCN 

 

Слика 10. Емералд мрежа на Р. Макдонија 
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4.14 КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ И НИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА 
 

Југоисточниот регион се смета за еден од најранливите региони по однос на 
климатските промени (извор: Трет Национален План за климатски промени, УНДП, 
2013). Стакленичките гасови се сметаат за највиновни за настанување и забрзување на 
процесот на климатските промени. Согорувањето на фосилните горива се заблежуваат 
како најголеми емитори на CO2 и истите, се смета, дека се зголемени за 70% во 
последните три децении. Покрај зголемувањето на температурата на годишно ниво, се 
бележи и намалување на деновите со врнежи и количеството на истите. Исто така е 
забележано и зголемување на евапотранспирацијата. Освен влијанието што го имаат 
врз луѓето кое најмногу се манифестира кај луѓето со респираторни и кардиоваскуларни 
проблеми, истото има и влијание врз земјоделските и шумските култури. Уште 
позначајно е нивното влијание врз хидрометолошките параметри кои ги опфаќаат 
подземните и надземни води т.е. нивното количество. 

Во текстот што следи се наведени секторите и областите кои ќе бидат највеќе 
погодени од климатските промени. 

 

Земјоделство 

Како најзначајна индустриска гранка во Југоисточниот плански регион, 
земјоделството може да претрпи големи штети, а со тоа да предизвика и негативни 
ефекти и во социо-економските општествени збиднувања. Со зголемување на 
негативните последици од климатските поромени за очекување е да се намалат 
приносите кај пченицата, грозјето, луцерката како и доматите. Како долгорочни 
последици ќе се забележат во деградацијата на почвата и нејзина ерозија. 

 

Биолошка разновидност 

Овие промени значајно ќе ги изменат рефугијалните заедници кај кои се 
забележува вертикално поместување на вегетациските појаси. Ова значи дека одредени 
видови во регионот може трајно да исчезнат, а со тоа и да се промени природниот ланец 
на регулација на биодиверзитетот. Едно од најзначајните природни резервати во 
Македонија, Моноспитовското блато покрај човечкиот фактор, се соочува и со 
предизвиците кои доаѓаат со климатските промени и ќе биде едно од најпогодените од 
овие промени. 

 

Хидрогрфски ресурси 

Климатските промени исто така ќе имаат влијание на водните ресурси во 
Југоисточниот плански регион, а истите се од големо значење за економскиот развој на 
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регионот. Со зголемување на температурата ќе се јави и поголема потреба од 
наводнување на земјоделските површини но, во исто време се очекува и драстично 
намалување на водните ресурси. Поради ова, потребно е да се направи ситематизација 
на површинските и подземни води, а исто така да се направи и стратегија за нејзина 
употреба како и складирање. 

 

Човеково здравје 

Дополнително на изложеноста на хемиски препарати кои интензивно се 
употребуваат во земјоделството како и негативното влијание при ископувањето на руда, 
човековото здравје ќе биде погодено и од климатските промени. За очекување е да се 
зголеми употребата на пестициди при земјоделските активности како заштита од нови 
заразни болести и паразити, а со тоа и загадување 

на водите. Директно влијание ќе почуствуваат и жителите со кардиоваскуларни и 
респираторни проблеми, зголемен топлотен стрес, малигни заболувања и др. 

Со цел да се направи митигација на климатските промени, за Југоисточниот 
плански регион мора да се изготви стратегија која би опфатила анализа и препораки за 
подобрување во управувањето со животната средина т.е. управување со тврд и течен 
отпад, регулирање на подземните и површински води како и долготрајна ревитализација 
и заштита на почвата и воздухот. Исто така, мора да се внимава и долгорочно да се 
испланира унапредувањето на растителниот и животински свет, а посебни мерки да се 
применат за заштита на заштитените подрачја. Покрај изработката на стратегии и 
детални акциски планови, потребно е да се направи и генерална едукација на 
населението т.е. да се подигне нивната свест за ефектите од климатските промени и 
нивниот придонес во справувањето со истите. 

Општината Богданци веќе изработи локална Стратегија за климатски промени 
преку проектот на Милеуконтакт Македонија, со финансиска помош од УСАИД во 2014 
година.  Препорачливо е и останатите 9 општини да го следат овој пример и да 
изработат сопствени Стратегии, со оглед на фактот дека овој плански регион се смета 
за еден од најранливите региони по однос на климатските промени. 

 

 

4.15 СЕИЗМОЛОШКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛОКАЦИЈАТА 
 

Од регионално-сеизмотектонски аспект, регионот подлежи на чести и снажни 
земјотреси. Пресметаниот најдолгорочен степен на интензитет на земјотресите 
изнесува 7 степени по МКС. Сепак статичките параметри на објектите треба да се 
димензионираат така да се проектираат асеизмички и да се обезбеди неповредливост 
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на истите и во евентуални услови на потреси со очекувани интензитети. Ова го 
наведуваме заради фактот што во сезмички активните региони ефектите и последиците 
од земјотресите можат мошне сериозно да се рефлектираат врз одредени животни 
ресурси преку оштетувања на одредени инфрастуктурни објекти, потенцијални 
генератори на загадувања и тн. 

Во однос на сеизмолошката активност на теренот, регионот спаѓа во терени 
изложени на средни земјотреси. Земјотресите потекнуваат како од оддалечени 
епицентрални жаришта (Охридско, Скопско и Валандовско) така и од локални 
епицентрални жаришта. Територијата на регионот се карактеризира со сеизмолошка 
активност со јачина од 9 и 10 според MCS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Според инженерско – геолошките карактеристики на тлото во планскиот опфат, 
истиот спаѓа во реон со неповолни сеизмички услови – сеизмички многу осетливи 
средини. 

 

 

 

 

 

 

Слика 18 1 Модел на сеизмички жаришни зони (земјотресни епицентри) во 
Р.Македонија (Извор: Ј. Јаневски, 2004) 
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5. ОПИС НА СОСТОЈБИТЕ ВО РЕГИОНОТ 

5.1 Квалитет на амбиентен воздух 

Основна карактеристика на природниот воздух е да не содржи токсични материи 
и прашина кои се штетни за човекот. Загадување на урбаната средина произлегува 
од присуство на производни погони, со несовремени технолошки процеси кои значајно 
ја загадуваат животнатта средина, во однос на воздухот, почвата и водата. 

Ваквиот воздух изобилува со штетни гасови, тврди и течни материи, односно 
разни видови јагленоводи, сулфурни соединенија, олово, саѓи, разлчни метали и 
аеросоли. 

Во руралните области влијанијата врз воздухот ќе ги оцениме во рангот од 
незначителни до значителни бидејќи во близина има осетливи рецептори (население) 
кои би биле засегнати од емисиите во воздухот кои ќе бидат присутни за време на 
изградба и санација. 

5.2 Води 

При обезбедувањето на потребна количина на вода за градот потребно е: 
оформување и одржување на заштитни зони околу изворникот кој ќе се користи за 
водоснабдување и дефинирање на режим на заштита во заштитните зони; 
синхронизирана изградба на водостопански објекти со кои ќе се овозможи повеќе 
корисници да се снабдуваат со квалитетна вода и рационално користење на водата и 
примена на современи технологии во управувањето на водоснабдителниот систем;  

Загадувањето на водите може да биде физичко, хемиско и биолошко.  

Физичкото загадување се манифестира преку присуство на цврсти честички од 
остатоци на земја, песок, хаварии и сл. Физичко загадување од течни материи е 
присуството на масти и масла. Цврстите честички со испирање се таложат во риголите 
и одводните канали при што можат да предизвикаат затнување на истите, додека 
мастите и маслата испливуваат на површината и доаѓаат до реципиентот. Тука од нив 
се создава филм и се спречува доводот на кислород во водотекот што доведува до 
спречување на нормалниот развој на акватичната флора и фауна во реципиентот. 

Хемиското загадување настанува како резултат на растворање на присутните 
полутанти во воздухот. Овие полутанти се резултат на издувните гасови од возилата, 
имисиите од загадувачките компоненти од блиските индустриски и преработувачки 
капацитети, растварање на поедини компоненти од околното земјиште, од примена на 
агрохемиски средства и пестициди, животински и растителен отпад. Хемиската 
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загаденост може да се манифестира како јако-кисела, слабо-кисела неутрална средина 
и сите варијации од јако-базна до јако-кисела средина. 

Биолошките загадувања се последица од распаѓање на органски материи кои 
служат како храна на разни микроорганизми. Тие можат да бидат резултат од исфрлена 
храна од несовесните учесници, разнесени од ветерот листови и друг биоразградлив 
отпад, пердуви и други материи што се присутни во непосредното опкружување.  

 

Управувње со отпад 
Планот превидува преземање на активности за избор на локација и изградба на 
регионална санитарна депонија преку меѓуопштинска расправа во регионот, 
воспоставување на претоварни станици за комунален отпад и затворање и 
рекултивација на постојечки диви депонии во општината. Секоја од овие инвестиции 
има потенцијални влијанија на животната средина. 
 

Карактеристики на предел 

Растителниот свет, посебно шумската вегетација во општината зазема големи 
површини и се одликува со релативна сочуваност.  

Напуштено обработливо земјиште  

Се среќава рудерална растителна вегетавција кој е космополитски 
распространета.  

Крајбрежни шуми со врби и тополи 

Овој тип на крајречни шуми припаѓа на заедницатa Salicetum albae – fragilis Issler 
1926. Се среќава на алувијални почви покрај речни брегови. Околниот дел е редовно 
поплавуван за време на периодот на врнежи. Биотопот се карактеризира со постојана 
влажност. Најкарактеристични видови се дрвјата Salix alba или межани заедници на Salix 
alba и Salix fragilis. Дрвенестите видови како: Populus nigra, Salix triandra, Sambucus nigra, 
Viburnum opulus, Cornus sanguinea, Amorpha fruticosa и други можат да се најдат во мали 
групи или индивидуално. Во некои појаси доминантни се тополите (Populus nigra, 
Populus tremula и Populus alba), со што се формира типична заедница на тополи. Во 
тревестиот кат најкарактеристични се следниве видови: Poa trivialis, Poa palustris, Carex 
vulpine, Polygonum lapatifolium, Polygonum hidropiper, Rumex sanguineum, Veronica 
anagalis-aquatica, Scarpus lacustris и други.  

Овој биотоп е застапен во речиси сите речни долини во Македонија. 

Од цицачите се среќаваат: Apodemua sylvaticus, Crocidura suaveolans, Mustela 
nivalis, Sus scrofa, Sciurus vulgaris, Talpa europea и Vulpes vulpes. 



НАЦРТ СОЖС ИЗВЕШТАЈ  

НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ 
РЕГИОН 

 

92 

 

Од птиците можат да се сретнат коприварчето (Cettia cetti) сеницата (Remiz 
Pendulinus) и други видови кои гнездата во врбовите дрвја, како што се славејот (Luscinia 
megarhynchos), црвеношиестиот дрозд (Erithacus rubecula), црвеноглавото коприварче 
(Sylvia atricapilla) и други. Најчести претставници од влекачите се белоушката (Natrix 
natrix) и Natrix tesalata, но може да се сретнат и Ескулаповиот смок (Zamenius longisima) 
и поскокот (Vipera Amodites). Од желките може да се сретнат Eurotestudo hermanni и 
Testudo graeca, а од гуштерите: Lacerta erhardii riveti, Lacerta viridis, Lacerta trilineata, 
Anguis fragilis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 11. Национална еколошка мрежа МАК-НЕН (извор: МЕД 2011) 
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6. ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

 

Целта на донесувањето на овој плански опфат е да овозможи услови за 
планирање на просторот со конкретна намена. Планот треба да овозможи развој и 
уредување на просторот. Има за цел: 

 Воспоставување интегриран систем за управување со отпадот во сите 10 
општини од регионот; 

 обезбедување услови за позитивни ефекти во процесот на урбанизацијата;  

 воспоставување ефикасна контрола на користењето и уредувањето на 
градежното земјиште;  

 резервирање простори за изградба и користење на објекти или подрачја од 
јавен интерес;  

 обезбедување и заштита на коридорите за изградба на инфраструктурата;  

 реализација на условите за планиран стопански развој и економски развој не 
само на локално туку и на регионално и на национално ниво;  

 запирање на тенденциите на прекумерна и стихијна пренамена на плодните 
површини во непродуктивни цели, особено во градските окружувања;  

 заштита на зоните на културното и природното наследство, со изградба на 
времени и трајни градежни објекти. 

 

7. КОМПАТИБИЛНОСТ НА ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНСКИОТ 
ДОКУМЕНТ 

Активирањето на овој простор ќе овозможи развој на повеќе дејности кои ќе 
продуцираат економски ефекти не само во областа на туризмот и угостителството, 
туку и во останатите дејности непосредно поврзани со изработката и ефектуирањето 
на урбанистички решенија и тоа: проектирањето, градежништвото, комуналните 
дејности, трговијата, сообраќајот, занаетчиството, јавните функции и др. 

Меѓусебната компатибилност на целите на планскиот документ се 
идентификувани користејќи Матрица на компатибилност како алатка при Стратегиска 
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оцена на влијание на планскиот документ врз животната средина. Пополнетата Матрица 
за компатибилност помеѓу разните тематски области е дадена подолу. 

 

 

Се гледа големата усогласеност меѓу целите на предметната локација можноста 
за ревитализација на локацијата ќе ја унапреди состојбата со животната средина. 

Се очекува позитивен кумулативен ефект од реализацијата на овие компатибилни 
цели врз здравствената состојба на населението, помал број на отсуства од работа и 
помалку трошоци за здравствено осигурување. 

Како составен дел од Извештајот за стратегиска оцена ќе биде даден преглед на 
целите на заштитата на животната средина и здравјето на населението во целиот 
регион и дали тие цели се компатибилни со целите на ново планираното планско 
решение за просторот. 

Непосредниот ефект кој ќе произлезе со реализацијата на предложената 
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планска документација ќе се рефлектира врз зголемено ангажирање на 
расположливата работна сила преку нови вработувања во дејностите предвидени со 
планските содржини, односно позитивен кумулативен ефект врз социо - економската 
компонента, и интегрирана заштита на животната средина, кој се одсликува преку: 

 Социјална, економска и просторна кохезија помеѓу урбаните и руралните 
општини во рамки на регионот, со оптимално користење на неговите специфични 
особености; 

 Реализација на целите за заштита на животна средина релевантни за 
планскиот документ, преку примена на мерките за избегнување, ублажување и/или 
компензација на потенцијалните влијанија предложени во овој извештај: 

 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; 

 Заштита, зачувување и постојано подобрување на расположливите водни 
ресурси, спречување или 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, одстранување 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 компонентите на биолошката и пределската 
разновидност; 

 Избегнување, спречување или намалување на бучавата. 

Треба да се има во предвид дека целите на планскиот докумнет за економски 
развој, во еден дел може да биде во конфликт со животната средина и тоа би било 
изразено преку краткорочни негативни влијанија во фазата на изградба 
(аерозагадување, бучава, создавање на отпад) и долгорочно трајна промена на дел од 
пределските карактеристики. Од друга страна во никој случај не смее да се игнорира 
фактот дека ќе се спречи бесправната градба на станбени објекти што е случај во 
непосредната околина на планскиот опфат, што директно ќе влијае врз подобрување на 
квалитетот на водата и намалување на количините на неправилно одложен отпад.  
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Поради ова се предложени мерки за заштита на медиумите од емисија на отпадни 
материи, од емисија на бучава, генерирање на отпад, различни непогоди и хаварии. 
Како составен дел на Извештајот за стратегиска оцена се презентирани дополнителни 
мерки за спречување, намалување или ублажување на негативните влијанија врз 
животната средина од реализацијата на целите на планскиот документ. 

 

8. ПОВРЗАНОСТ СО ДРУГИ СТРАТЕШКИ ПЛАНСКИ 
ДОКУМЕНТИ 

Целите на политиката за заштита и унапредување на животната средина мора да 
се интегрираат во сите развојни, стратешки, плански и програмски документи кои ги 
донесуваат органите на државната власт и органите на општината, на градот Скопје и 
на општините во градот Скопје, за да се обезбеди висок степен на заштита на животната 
средина и на животот и здравјето на луѓето, земајќи ги во предвид Начелото на висок 
степен на заштита и на интегрираност1. 

Стратегиска оцена на влијание врз животна средина се спроведува на планови, 
програми и плански документи а што би можеле да имаат влијание врз животната 
средина и врз здравјето на луѓето, а  со цел да се обезбеди: 

 последиците по животната средина да бидат предвидени пред усвојување 
на планските документи од страна на државните или органите на локалната самоуправа. 

 јавноста да го даде своето мислење за планскиот документ и 

 резултатите од консултациите и учеството на јавноста да се земат во 
предвид во постапката за усвојување на планскиот документ  

 

Согласно  член 18-а  став 1 од Закон  за  управување  со отпадот („Службен  Весник  
на Република Македонија“  бр.  68/04,  71/04,  107/07,  102/08,  134/08,  09/11,  123/12,  
147/13,  163/13,  156/15  и 

63/16), Советите на општините и советот на градот Скопје на предлог на 
меѓуопштинскиот одбор за управување  со  отпад  донесуваат  Регионален  план  за  
управување  со  отпад  за  регионот  за управување со отпад утврдени со Планот за 
управување со отпад на Република Македонија. Со регионалниот план се уредуваат и 
усогласуваат заедничките цели во управувањето со отпадот на општините на 

                                            
1 Член 6, 7 – Закон за животна средина  
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регионално ниво согласно Стратегијата за управување со отпад (2008 – 2020) и 
Националниот план за управување со отпад на Република Македонија (2009 – 2015). 

 

Регионалниот план за управување со отпад согласно Законот за управување со 
отпад се донесува за период од 10 години. Согласно член 18-а став 4 од Законот, 
меѓуопштинскиот одбор за управување со отпад по потреба може, на секои две години 
да предложи изменување и дополнување на Регионалниот план за управување со 
отпад. 

Регионалнот план претставува инструмент за имплементација на целите утврдени 
во Стратегијата, односно Националниот План за управување со отпад на РМ, на 
регионално ниво. За таа цел, целите на Планот неопходно е да бидат усогласени со 
оние поставени во повисоките стратешки документи за управување со отпад. Покрај тоа, 
целите на Планот треба да бидат усогласени и со сите други релевантни цели поставени 
во други релевантни повисоки стратешки документи. 

Главната цел на Планот е намалување на негативните влијанија врз животната 
средина и здравјето на луѓето од постапувањето со отпадот. Планот ќе претставува 
основа за интегрираниот систем за управување со отпад на начин на кој ќе се врши 
контрола на различните видови на отпад кои ќе се создадат и воедно ќе даде насоки за 
постапување со отпадот. 

Комплексноста на просторното планирање наметнува интеракција со различните 
сфери на живеење и делување на човекот и природата и се јавуваат директни и 
индиректни врски на планскиот документ со други стратешки документи. 
Идентификувани се релации на усогласеност на целите на документот со целите на 
релевантните плански документи прикажани на локално, национално и глобално ниво 
се исто така анализирани од страна на експертот и прегледот и главните заклучоци се 
дадени во Табелата подолу. 
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Табела 23. Компаративна матрица на целите меѓу планските документи 

Плански документ Цели на планскиот документ/цели 
на заштита на животната средина 

Компатибилност 

Трет национален извештај за 
климатски промени кон 
рамковната конвенција на ОН 
(2013)  

Заштита на биодиверзитетот, културното 
наследство, транспортот, енергетската 
ефикасност, земјоделството, туризмот, 
здравјето, водните ресурси и отпадот, 
инвентаризација на емисии на стакленички 
гасови, проценка на ранливост, мерки за 
ублажување на емисиите на стакленички 
гасови, планови за адаптација кон 
климатските промени 

Стратешкиот документ е во целост 
компатибилен со одредбите на Третиот 
национален извештај за климатски 
промени. 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА 
ЈУГОИСТОЧЕН ПЛАНСКИ РЕГИОН 
(2015 – 2019)                                           

- Подобрување на квалитетот на 
планирањето и управувањето со 
животната средина; 

- Санација на последиците од 
загадувањето на животната средина 
предизвикани во минатото; 

- Рационално и ефикасно искористување 
на расположивите природни ресурси. 

Стратешкиот документ е во целост 
компатибилен со целите  
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Стратегија и акционен план за 
заштита на биолошката 
разновидност на Република 
Македонија (2004 – 2014) 

Стратегијата ги објаснува целите и 
задачите на заштитата на биолошката 
разновидност и го дефинира интегрираниот 
пристап во заштитата и одржливото 
користење на компонентите на биолошката 
разновидност. 

Стратешкиот документ е во целост 
компатибилен со главните цели на оваа 
Стратегија, бидејќи се залага за заштита 
и унапредување на животната средина 
преку мерки за одржливо користење на 
природните расположливи ресурси. 

Програми и Планови на ЈПКД во 
општините од Југоисточниот 
плански регион 

          Спроведување на модерен систем за 
управување со отпад согласно Европаските 
стандарди 

Целите  на  планот  во  целост  ги  
исполнуваат  целите  дадени  и 
дефинирани во РПУО 

Национален план за управување 
со отпад (2009 – 2015) 

- Подобрување  на   системот   за  
управување  со   отпад   на изворот
согласно принципот „одговорност на
создавачот на отпад“ 

- Воспоставување  на   систем   за  
одделно  собирање  и преработка на
корисните состојки во селектираниот 
отпад и искористените производи преку
принципот „одговорност на 
производителот“; 

- Рационално, еколошки безбедно 
користење на земјиштето и заштита на 
природното и културно наследство. 

- Искористување  на   корисните   состојки  
на   отпадот   како замена за 

Визија:  Да  обезбеди  
регионална  планска  рамка  за  
одржливо 

управување со отпадот и 
преработка на ресурсите преку 
развивање на интегриран систем за 
управување со отпад, со следниве 
општи цели: 

Цел A: Минимизирање на 
негативните влијанија врз животната 
средина и здравјето на луѓето 
предизвикани од создавањето 
иуправувањето со отпадот. 

Цел Б: Минимизирање на 
негативните општествени и економски 
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необновливи природни ресурси но и 
намалување на емисиите на 
стакленички гасови; 

- Воспоставување на мрежа на 
капацитети за управување со отпад 
(комунален, индустриски, земјоделски, 
медицински и други видови на опасен и 
неопасен отпад); 

- Спроведување на проекти кои се 
поврзани со управувањето со отпадот 
посебно со високо ризичниот медицински 
отпад, животинските нус-производи и 
индустриски опасен отпад; 

- Депонирање на стабилизираните, 
нереактивни остатоци од процеси на 
третман на отпад на депониите како 
крајна цел; 

- Затворање   или   санација   на  
постојните   нерегуларни комунални 
депонии и санација на контаминираните 
локалитети и други оптоварувања на 
животната средина; 

 

влијанија и максимизирање на 
општествените и економските 
можности. 

Цел В: Усогласеност со законските 
барања, целите, принципите и 
политиките поставени со европската и 
националната правна и регулаторна 
рамка. 
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ЛЕАП-и и ЛЕР-ови на општините од 
Југоисточниот плански регион 

- Воспоставување на интегриран 
систем за управување со отпад 

- Изградба на регионална 
депонија за комунален и неопасен отпад 

- Изградба на трансфер станици 
за комунален отпад 

- Селекција на отпадот 

- Спроведување на модерен 
систем за управување со отпад согласно 
Европаските стандарди 

- Обнова и зголемување на 
бројот на возила за собирање на отпад 

- Собирање на отпадот од 
населбите 

- Отстранување на дивите 
депонии 

- Подготовка на регистер за 
нерегуларни депонии 

- Одсртранување на 
нерегуларните депонии и обезбедување на 
просторот 

- Идентификување на локации за 

Целите дефинирани во ЛЕАП-ите и ЛЕР-
овите придонесуваат кон целите 
дефинирани во РПУО и истите се во 
целост инкорпорирани 
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одлагање на градежниот шут, 

- Спроведување на проект за 
реупотреба на отпад од земјоделските 
остатоци, 

- Подигнување на јавна свест за 
постапување со отпадот, 

- Едукативни проекти за 
подигање на јавната свест за третман на 
отпадот, 

- Обезбедување со канти и 
контејнери за отпад во домаќинствата, 

- Обезбедување на локации за 
контејнерите за отпад и подготовка за нивен 
сервис. 

План за управување со отпад од 
електрична и електронска опрема 
(ОЕЕО) во Република Македонија, 
со физибилити студија (2013-2020)

Главната цел е воспоставување на 
систем за управување со ОЕЕО во 
земјата според ЕУ и националното 
законодавство со кој може да се постигнат 
националните цели за собирање, 
повторна употреба, преработка и 
рециклирање. 

Постигнување   на   целите   за  
собирање,   повторна   употреба, 
рециклирање  и  искористување  на  
ОЕЕО  за  производство  на енергија е 
дел од целите дефинирани во РПУО. 
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Национална стратегија за 
земјоделство и рурален развој 
(2013 – 2017) 

Стратешките цели на националната 
земјоделска политика на Република  
Македонија  утврдени  со  системскиот  
Закон  за земјоделство и рурален развој
нагласени и во Националната стратегија 
за земјоделство и рурален развој се: 

- обезбедување на стабилно 
производство на квалитетна и 
поевтина храна и обезбедување на 
населението во доволни количини, 

- зголемување     на      конкурентната   
способност     на земјоделството, 

- обезбедување    на    стабилно   
ниво    на    доход    на земјоделското 
стопанство, 

- одржлив развој на руралните 
подрачја, и 

- оптимално  искористување на 
природните ресурси  со почитување на 
начелата за заштита на природата и 
животната средина. 

Стратегијата ги инкорпорира 
своите цели во РПУО преку 
воспоставување на: 

- одржлив развој на руралните 
подрачја, и 

- оптимално   искористување   на  
природните   ресурси   со почитување на 
начелата за заштита на природата и 
животната средина 

Национална стратегија за одржлив 
развој (2009 – 2030) 

Некои од целите на оваа 
Стратегијата се насочени кон:   

Целите се во директна врска со 
приоритетите на оваа стратегија 
(одржлив транспорт).  
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 - поголема употреба на природен 
гас и обновливи енергетски извори.  

- промовирање на основни мерки за 
штедење на енергијата во домаќинствата 
и јавните објектите кои вклучуваат: 
подобрување на изолацијата 
(надворешните ѕидови, подови и 
покриви), енергетски ефикасно 
осветлување и др.  

-поинтензивна употреба на јавен 
транспорт со промоција на еколошки 
возен парк, подобрување на квалитетот 
на горивото и користење на биогориво 
(одржлив транспорт);  

-користење на биомаса-системи на 
согорување и горење на биомасата;  

-системи на комбинирано 
производство на енергија и топлина;  

-користење на животинското 
ѓубриво;  

-садење на житарици за енергетски 
цели;  

-користење на геотермална 
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енергија за затоплување;  

-користење на потенцијалот на 
ветерот за производство на енергија.  
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9. ВЕРОЈАТНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА НА ПЛАНСКИОТ 
ДОКУМЕНТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

 

Анализа на можните и веројатни влијанија при имплементација на планскиот 
документ врз медиумите и областите на животната средина, а кои се карактеризираат како 
влијанија со позитивен ефект врз животната средина и влијанија кои предизвикуваат 
негативни ефекти врз нејзините медиуми и области се спроведува при изготвувањето на 
Извештајот за стратегиска оцена на животната средина. 

Тоа дополнително ќе допринесе за подобрување на условите за развој на 
комерцијални, трговски и угостителски дејности, отворање на нови работни места, 
зајакнување на бизнис климата, зголемување на стапката на економски раст и 
зголемување на нивото на животен стандард.  

Извештајот за стратегиска оцена на животната средина ги зема во предвид 
генералните влијанијата врз сите медиуми и области  на животната средина, истовремено 
со влијанијата врз социо-економските параметри во општината. Анализата подразбира 
разгледување на влијанијата на планскиот документ како целина и во поширок обем, од 
глобален, стратегиски аспект, без при тоа, да се разгледуваат поединечните проектни 
содржини опфатени со планот.  

 

За поединечните проекти, во подоцнежната фаза на имплементација на 
Планот, за секој пооделно ќе се изработува оцена на нивното влијание врз 
животната средина и тоа за фаза на изградба, оперативна или фаза на 
експлоатација и постоперативна фаза, односно завршување на работниот век. 

Влијание врз населението и здравјето на луѓето 

Со имплементација на планскиот документ се очекуваат позитивни долгорочни 
влијанија врз демографскиот развој на населението од околината со намалување на 
миграцијата село-град и зголемување на животниот стандард на населението. 

Во текот на изградбата на поединечните деловни и инфраструктурни објекти, 
прeдвидени со Планот, се очекуваат времени и локални влијанија во смисла на директни 
афектирања врз човековото здравје, како резултат на појавата на бучава, вибрации, 
емисии во воздухот од возилата, прашина итн. Нивниот интензитет и обем детално ќе 
биде анализиран со изработка на соодветните студии за оцена на влијнието на 
проектите врз животнат средина и елаборатите за заштита на животната средина. 
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Влијание врз квалитетoт на воздухот 

При имплементацијата на не се очекуваат значителни негативни влијанија врз 
квалитетот на воздухот заради видот, природата и соодветноста  на планираните дејности. 
Овие дејности не се во групата на директни и големи загадувачи на животната средина и 
човековото здравје. 

Поголемо влијание се очекува да се јави во вид на прашина и емисии од загадувачки 
материи во воздухот како резултат на градежни активности при изведбата на планирани 
содржини предвидени со овој план, како и при изведбата на планираните пристапни 
патишта. 

Со изградба на предвидените содржини, во фаза на користење се очекува да се 
зголеми бројот на посетители во летниот период, што ќе предизвика зголемено ниво на  
емисии на издувни гасови од мобилните извори во воздухот. 

Мора да се нагласи дека во оваа фаза не можат да се утврдат детално 
влијанијата врз животната средина, туку тоа ќе се изврши со помош на 
студиите/елаборатите за влијанијата врз животната средина за секој објект 
поединечно. 

 

Влијание врз климатските промени 

При реализацијата на планскиот документ се очекува дека ќе има нарушување на 
квалитетот на  климата или климатски промени во поширокиот регион.  

Во рамките на проектот се подготви првата интегрирана оценка на ранливоста во повеќе 
сектори, како и на можностите за адаптација на климатските промени, особено 
фокусирајќи се на водните ресурси, земјоделството, здравството и намалувањето на 
ризикот од катастрофи. Заедно со Министерството за образование и наука, проектната 
канцеларија на проектот за подготовка на Третиот национален план воспостави тесна 
соработка со Заедничкиот истражувачки центар на Европската Комисија во Испра, 
Италија. Заедничкиот истражувачки центар изработи иновативна рамка за биофизичко 
моделирање (BioMA) која овозможува подготвување на симулации за влијанието на 
климатските промени на земјоделството. Се искористија овие податоци за да се оцени 
ранливоста на земјоделството.  

 

Значителна закана за биолошката разновидност во земјата во однос на 
затоплувањето на климата и предвиденото намалување на врнежите е опасноста од тоа 
да исчезнат видови од рефугиумите и високопланинските појаси. Овие рефугиуми се многу 
важни за биолошката разновидност на Република Македонија, поради неверојатното 
богатство со видови, особено ендемични и реликтни видови, кои нашле засолниште како 
реакција на климатските промени во претходните епохи. Оцената на биолошката 
разновидност главно се засноваше на моделирањето на живеалиштата и видовите, но 
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како важен пристап беше користена експертската процена за да се надмине проблемот со 
недостиг на податоци и мониторинг на биолошката разновидност. Сите расположливи 
податоци за климатските параметри беа земени предвид при оцената. Malcolm et al. (1998) 
даваат сеопфатен прирачник за методите кои можат да се користат на различни еколошки 
нивоа за оцена на влијанијата врз биолошката разновидност. Овие насоки се следеа за 
структурирање на претставувањето на постоечките методи за видови, заедници, 
екосистеми, рефугиуми, биоми и предели. Во Третиот Национален План за климатски 
промени (2013) се идентификувани вкупно 18 живеалишта кои можат да бидат засегнати 
од климатските промени, како и 58 ранливи растителни видови. Во студијата за секторот 
биолошката разновидност претставени се вкупно 224 ранливи животински видови.  

На сликата се гледа дека на предметната локација има подрачја (и екосистеми) 
кои ќе бидат загрозени поради климатските промени, па се препорачува да се следат 
смерниците – акции за ублажување и адаптација дадени во Третиот Национален План. 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 12. Карта на подрачја во 
Р.Македонија кои се чуствителни 
на климатските промени (извор: 
Трет Национален План за 
климатски промени на РМ, 2013) 

 

Влијание на бучавата 

Интензитетот на бучавата со реализацијата на планскиот документ ќе биде зголемен 
во фазата на подготвителни работи и изведбени активности на содржини планирани и 
предвидени со овој план.  

Во фаза на користењене се очекува значително ниво на бучава,  а таа ќе биде 
емитувана од зголемениот број на посетители и туристички групи и зголемена 
фрекфенција на возила. Не се очекува некое поголемо ниво на бучава од поединечните 
објекти.  

Нивото на бучава ќе се одреди при изградба на секој објект поединечно и ќе 
се презентира во студиите/елаборатите за оценка на влијанијата врз 
животната средина. 
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Според правилниците во законската регулатива односно Законот за заштита од 
бучава (“Службен весник на РМ“, бр.79/2007), Правилник за гранични вредности на нивото 
на бучава во животната средина (“Службен весник на РМ“, бр.147/2008) и Правилник за 
локациите на мерните станици и мерните места (“Сл.Весник“ на РМ, бр.120/2008) 
дозволена гранична вредност на бучава преку ден е 70 dB. 

 

Влијание врз квалитет на води 

Во фазата на изградба и експлоатација не се очекуваат значителни негативни 
влијанија врз квалитетот на водите, освен можеби од неправилното управување и 
одлагање на отпадот. 

Влијанија врз почви 

Имплементацијата на Планот може во значајна мерка да предизвика појава на 
негативни влијанија врз почвата, што особено може да дојде до израз при несоодветното 
управување со отпадните води и со генерираниот отпад. Во фаза на изведба, со самите 
дејства за изградба голема е веројатноста од појава на влијанија врз подземните води, 
заради составот на почвата и заради близината, односно нивото на истите.  

Во фазата на експлоатација не се очекуваат значителни негативни влијанија врз 
квалитетот на почвата, освен можеби од неправилното управување и одлагање на 
отпадот. 

Влијанија врз пределот 

Со реализација на предвидениот План со сигурност ќе дојде до нарушување на 
постојаните пределни карактеристики, односно ќе доде до комплетна замена на постојните 
пределски елементи. 

Влијанија врз културно историско наследство 

Културното наследство во регионот е симбиоза на непроценливи материјални и 
духовни вредности во една целина, сочинувајќи нераскинливо единство на традиционални 
и уметнички вредности. Сето ова условува во регионот да бидат лоцирани најзначајните 
институции од областа на културно наследство на Македонија.  

 
Во непосредна близина на планскиот опфат постојат евидентирани археолошки 

локалитети, и затоа во текот на изведувањето на земјаните работи се очекува од 
Изведувачот да ги превземе сите мерки и препораки од надлежните институции за 



НАЦРТ СОЖС ИЗВЕШТАЈ  

НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ 
РЕГИОН 

 

110 

 

управување со културното наследство, се со цел да се спречи оштетувањето на 
археолошкото наследство. 

 

Влијанија врз биодиверзитетот и природното наследство 

Со реализацијата на предвидените активности во планската документација се 
очекуваат влијанија како во конструктивната така и во оперативната фаза.  

Во конструктивната фаза, со изградбаните активности се очекуваат влијанија 
изразени преку целосно уништување на растителната заедница од бел габер и евла и на 
обработливото земјште, потоа се очекуваат влијанија изразени преку загадување на 
површинските и подземните води, кои индиректно може да влијаат негативно врз 
акватичната флора и фауна. Во текот на конструктивната фаза ќе дојде до појава на 
зголемено ниво на бучава што може да предизвика расселување на животинскиот свет и 
појава на зголемена емисија на фугитивна прашина која ќе има негативно влијание врз 
растителните видови, преку оневозможување и намалување на процесот на фотосинтеза.  

Во фаза на користењесе очекуваат помали влијанија, кои би биле изразени преку 
зголемената фрекфенција на луѓе и возила, што би делувало вознемирувачки врз 
животинските видови околу проектното подрачје.  

Интензитетот на очекуваните влијанија и поконкретните ефекти ќе бидат подетално 
разработени во процесот на оцена на влијанијата врз животната средина од реализацијата 
на предвидените проектни активности. 

 

Влијанија од управувањето со отпадот 

Едно од најважните прашања кои се однесуваат на успешната заштита и 
унапредување на природното наследство е управувањето со отпад. Проблемот од аспект 
на заштитата е тоа што, доколку отпадот кој се создава не се управува соодветно, тој ја 
загадува и деградира областа на планскиот опфат и надвор од истиот.  

Ова е резултат на нејасната одговорност за управување со отпад на локацијата 
(мора да се определат одговорни субјекти за управување со отпад во локациите). Тоа 
може да биде или субјектот кој што управува со локацијата на природното богатство или 
општината на чија територија се наоѓа локацијата со природно наследство).  

При реализација на активностите се очекува да се генерира следниот отпад: земјан 
материјал (од земјаните ископи за објектите, инфраструктурата), биоразградлив отпад од 
расчистување на теренот, комунален отпад од ангажираните извршители и друг вид на 
отпад карактеристичен за ваков тип на активности. Поради обемните земјани работи во 
оваа фаза се очекува да се јави потреба од привремено одстранување/складирање на 
вишокот на земјан материјал на тнр. одлагалишта, кои што треба да бидат соодветно 
уредени за да се спречи пред се нарушувањето на пејзажното опкружување. Во фаза на 
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користењесе очекува да се генерира следниот вид на отпад: комунален отпад од 
посетителите, вегетативен отпад од одржување на зеленилото на локацијата, и друг вид 
на отпад. 

Точните количини и видови на отпад кои што ќе се генерираат на локацијата каде 
што се предвидени проектните активности во оваа фаза неможе да се одредат, и истите 
ќе бидат дефинирани во проектната документација за секој објект пооделно.  

Несоодветното управување со отпадот во фазата на изградба на објектите може да 
предизвика негативно влијание по основните медиуми во животната средина: почва, вода, 
воздух и нарушување на пределската разновидност.    

Со планската документација се предвидува селектирање на цврстиот отпад и 
разгледување на алтернативните можности за рециклирање на истиот и негова 
повеќекратна употреба за истата или друга намена. По соодветниот третман 
предвидено е отпадот да се одложи–според законски  определен и контролиран систем 
за транспорт на депонија, определена за одлагање на видови на отпад од страна на 
надлежните органи. 

 

Подлоу е даден приказ на очекувани влијанија од инвестициите предвидени со 
Сценаријата од Планот за управување со отпадот во ЈИ регион: 
 
Регионална санитарна депонија 
Планирано е комуналниот отпад од општините да се депонира на Добошинци, општина 
Василево која е планирана на локација во близина на постоечката. За изградба на 
регионалната депонија, постои изготвена физибилити студија. 
 
На регионалната депонија ќе се одлага отпад кој нема својства на опасни материи, и 
кој не може во вид на секундарна суровина понатаму да се користи.  
Можни влијанија врз медиумите: 
- Вода и почва: на квалитетот на површинските и подземните води, како и на почвата 
негативно влијание може да има испуштањето на отпадни води од перење, 
санитарни отпадни води, протекување на масло од возилата, неконтролирано и 
акцидентно изливање на процедните води од депонијата и отечувањето од 
врнежите. 
· Воздух: на квалитетот на воздухот негативнио влијание може да има прашината и 
емисијата на гасови од возилата за транспорт на отпадот и механизацијата на 
депонијата, како и емисија на гас од депонијата доколку не се собира контролирано. 
· Предел: изградбата на депонија ќе го измени изгледот на пределот на самата 
локација. 
· Флора и фауна: може да се очекува зголемен број на инсекти, глодари и птици 
грабливки околу локацијата на депонијата. 
· Сообраќај и бучава: возилата кои го транспортираат отпадот на депонија и 
механизацијата на депонијата прават бучава, прашина и испуштаат гасови. 
 
 



НАЦРТ СОЖС ИЗВЕШТАЈ  

НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ 
РЕГИОН 

 

112 

 

Претована станица 
Трансфер станицата е објект каде комуналниот отпад се префрла од мали возила во 
големи камиони заради ефикасен транспорт до општинската или регионалната 
депонија. Со планираната изградба на регионална санитарна депонија и постројки за 
третман на отпадот, се јавува потреба за трансфер станица за поекономичен превоз на 
отпадот на големи растојанија, од локацијата на создавање до дестинацијата на 
одложување.  
 
Рециклажни дворови се оградени објекти, опремени со системи за заштита на 
животната средина, во кои е организирано преземање и одвоено собирање и 
разврстување на различни видови на отпад, вклучувајќи и течен отпад и масла, 
акумулатори, опасен отпад од домаќинствата (пестициди, лекови, разредувачи, бои, 
растворачи и останати хемикалии), електрична и електронска опрема и зелен отпад.  
 
Влијанијата на животната средина на можат да бидат следни: 
 
· Вода и почва: на квалитетот на подземните и површинските води и на квалитетот 
на почвите негативно влијание може да има испуштањето на отпадни води од 
перење, акцидентно изливање на процедни води, отечувањето од врнежите, 
протекување на масло од возилата и на друг течен отпад. 
· Воздух: на квалитетот на воздухот негативно влијание може да има прашината, 
емисијата на гасови и непријатни мириси. 
· Предел: може да дојде до нарушување на изгледот на пределот на локацијата 
околу трансфер страницата. 
· Флора и фауна: може да се очекува зголемен број на инсекти и глодари на 
локација околу трансфер страницата. 
· Сообраќај и бучава: сообраќајот околу трансфер станицата ќе се зголеми затоа 
што возила со мал капацитет ќе довезуваат отпад, а камиони со голем капацитет ќе 
одвезуваат отпадот до општинската, односно до регионалната депонија по 
нејзината изградба. Тоа ќе ја зголеми прашината, емисијата на гасови од возилата и 
нивото на бучава на локацијата и во околината на локацијата. 
 
Постројка за рециклирање (сепарација на отпад) 
Главна активност во постројката за рециклирање е селекција на хартијата, стаклото, 
металите и друго од органскиот отпад. Таа би можело да има слично влијание на 
животната средина како трансфер станиците. Главен позитивен ефект на постројката 
за рециклирање (сепарација) на отпад е смалување на количините на отпад, 
продолжување на векот на траење на депонијата и рециклирање на секундарните 
суровини од сепарираниот отпад. 
 
Влијанијата на животната средина на локацијата на постројката за рециклирање 
(сепарација) на отпад можат да бидат следни: 
· Вода и почва: на квалитетот на подземните и површинските води и на квалитетот 
на почвите негативно влијание може да има испуштањето на отпадни води, 
акцидентно изливање на процедни води и др. 
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· Воздух: на квалитетот на воздухот негативно влијание може да има прашината, 
емисијата на гасови и непријатни мириси. 
· Предел: може да дојде до нарушување на изгледот на пределот на локацијата 
околу постројката за рециклирање. 
· Флора и фауна: може да се очекува зголемен број на инсекти, глодари на локација 
околу постројката за рециклирање. 
· Сообраќај и бучава: сообраќајот околу постројката за рециклирање ќе се зголеми 
затоа што возилата ќе довезуваат отпад од регионот. Тоа ќе ја зголеми прашината, 
емисијата на гасови од возилата и нивото на бучава на локацијата. 
 
Постројка за компостирање на биоразградлив отпад 
Компостирањето може да биде имплементирано како ефикасна мерка за третман на 
органски остатоци од јавни паркови, улични дрвја, како и од претпријатија кои се грижат 
за парковите. Предност на оваа органска фракција на отпадот е тоа што таа веќе се 
собира одвоено. Во контејнерите за биодеградабилен отпад се одлагаат: трева, тенки 
гранки, лисја, овенато цвеќе, остатоци од овошје и зеленчук, остатоци од леб, љушпи 
од јајца, талог од кафе, пилевина, хартиени шамивчиња. Во контејнерите за 
биодеградабилен отпад не се одлагаат: остатоци од месо, коски, пепел, весници и сл. 
Биодегарабилниот отпад од контејнерите се транспортира до постројката за 
компостирање, а готовиот компост се продава на пазарот по соодветни цени. 
При компостирањето треба да се има на ум дека компостот мора да биде стабилизиран 
и во него мораат да бидат уништени патогените организми, потенцијални причинители 
на заболувања. Во развиените земји стандардите за квалитет на компостот можат да 
бидат многу строги и се пропишани вредностите на маскималните дозволени 
концентрации на тешки метали и органски загадувачи кои мораат да бидат задоволени. 
Мерењето на параметарите на компостот треба да се спроведува еднаш месечно. 
 
Влијанијата на животната средина на локацијата на постројката за компостирање на 
зелен отпад можат да бидат следни: 
· Почва: на квалитетот на земјиштето негативно влијание може да има можното 
ширење на плевели. 
· Вода: на квалитетот на површинските и подземните води негативно влијание може 
да има испуштањето на отпадните води од постројката и др. 
· Воздух: на квалитетот на воздухотот негативно влијание може да има емисијата на 
гасови и интензивните непријатни мириси. Компостирањето е потребно да се прави 
во сенка и на место заштитено од ветар. 
· Предел: може да дојде до нарушавање на изгледот на пределот на локацијата 
околу постројката за компостирање. 
· Флора и фауна: може да се очекува зголемен број на инсекти и штеточини на 
локацијата околу постројката за компостирање. 
· Сообраќај и бучава: сообраќајот околу постројката за компостирање ќе се зголеми 
затоа што возилата ќе довезуваат зелен отпад од регионот. Тоа ќе ја зголеми 
прашината, емисијата на гасови од возила и ниво на бучава на локацијата. 
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Депонии за градежен отпад 
Се предлага да се постават две депонии за градежен отпад, во Струмица и Гевгелија, 
откако ќе се санираат и уредат постојните. Отпадот од градење и рушење вклучува 
бетон, тули, дрво, стакло, метали, пластика, растворувачи, азбест и ископана земја. 
 
Влијанијата на животната средина на локацијата на депонијата за градежен отпад 
можат да бидат следни: 
· Почва: на квалитетот на земјиштето негативно влијание може да има испуштањето 
на отпадните води. 
· Вода: на квалитетот на површинските и подземните води негативно влијание може 
да има испуштањето на отпадни води, масла од машини и др. 
· Воздух: на квалитетот на воздухот негативно влијание може да има зголемената 
прашина. 
· Флора и фауна, предел: може да дојде до нарушување на изгледот на пределот на 
локацијата околу постројката за рециклирање на градежен отпад. 
· Сообраќај и бучава: сообраќајот околу постројката за рециклирање на градежен 
отпад ќе се зголеми затоа што возилата ќе довезуваат градежен отпад од регионот. 
Тоа ќе ја зголеми прашината, емисијата на гасови од возила и нивото на бучава на 
локацијата. 
 
Затворање на постоечки диви депонии (ѓубришта) 
Постоечките депонии и ѓубришта ќе бидат затворени. Обаврска на општината е да го 
организира и да го спроведе отстранувањето на отпадот од дивите депонии. 
 
Влијанијата на животната средина на локацијата на затворање на постоечките 
ѓубришта-диви депонии можат да бидат следни: 
· Почва: Количината на процедните води ќе се намалува со тек на годините така што 
квалитетот на земјиштето ќе се подобрува со тек на времето. Можностите за користење 
на земјиштето ќе останат ограничени заради испуштање на гас и слегнување на тлото. 
· Површински и подземни води: Количината на процедните води ќе се намалува со 
тек на годините. Атмосферските и процедните води ќе бидат одведени на 
пречистување. 
· Воздух: Квалитетот на воздухот ќе се подобри со оглед дека ќе има помалку 
прашина и непријатни мириси заради тоа што депониите ќе бидат покриени и што на 
нив ќе се изврши рекултивација и ремедијација. Испуштањето на гасови исто така ќе 
престанува со тек на времето. 
· Предел: Пределот ќе биде подобрен после санација на ѓубриштата и рекултивацијата 
со трева. 
· Флора и фауна: Повеќе нема да има влијанија на локацијата па ќе се воспостават 
природна рамнотежа на флората и фауната. 
· Сообраќај и бучава: Возилата повеќе нема да доаѓаат на локацијата и механизацијата 
на депонијата нема повеќе да се користи така што бучавата, прашината и емисијата на 
гасови од возилата ќе ја снема. 
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Транспорт на отпадот 
Транспортот на отпадот ќе се зголеми со реализацијата на планот за управување со 
отпадот. Отпадот од сите општини во регионот ќе мора да се транспортира до 
локацијата на регионалната депонија Доброшинци или до регионалната и претоварната 
станица Валандово (во едно од сценаријата).  
Тоа зголемување на транспортот ќе ги причини следните ефекти на животната средина: 
 
· Воздух, бучава, сообраќај: Бучавата, прашината и емисијата на гасови од возилата ќе 
бидат зголемени. Овие ефекти ќе имаат најголемо влијание на населението кое живее 
покрај главните транспортни праваци. Големината и сложеноста на ова влијание зависи 
од одржувањето на сообраќајниците, исправноста и одржувањето на возилата за 
транспорт на отпадот и заштитниот зелен појас меѓу сообраќајниците и дворовите на 
куќите. 
 
Влијанието од транспортот на отпадот врз земјиштето, површинските и подземните 
води, на пределот и флората и фауната, нема да биде големо. 

Влијанија од несреќи и хаварии 

Генерално, ризикот од настанување на хаварии, несреќи кои што носат опасност, 
може да се дефинира преку обемот, големината на оштетувањето кое може да настане 
поради тоа случување, помножено со веројатноста од неговата појава.  

При изведување на градежните активности во границите на планскиот опфат, 
можна е појава на: 

- Ризик од експлозија; 

- Ризик од пожар; 

- Ризик од природни непогоди (земјотреси, поплави, лизгање на земјиште, 
наноси и сл.); 

- Ризици од воени разурнувања; 

- Други несреќи како резултат на одредени грешки при извршувањето на 
активностите (дефект на механизацијата, технолошки непогоди и сл.) поврзани 
со природата и организацијата на извршување на работните активности; 

- Повреди при работа. 

Обемот и интензитетот на влијанијата од несреќи и хаварии, како во фазата на 
изградба така и во фаза на користењетреба да бидат детално елаборирани во 
проектната документација на изведувачот на активностите, согласно активностите кои 
што ќе се изведуваат во рамките на планскиот опфат.  

Хаварии и несреќи може да се јават и за време на работата на објектите во 
планскиот опфат. Поради тоа потребно е да се подготви План за управување со хаварии 
и несреќи, согласно одредбите од Законот за заштита и спасување (“Сл.Весник на РМ“ 
бр.36/04, 49/04, 86/08 и 124/10) и други подзаконски акти кои што ја регулираат оваа 
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проблематика. 

Прекугранични влијанија 

Активностите може да предизвикаат прекугранично влијание. Истото ќе биде само 
во фазата на изградба-регуацијата на коритото и за истата е потребна согласност од 
релевантните Институции од Р. Грција и Р. Бугарија. 

Министерството за надворешни работи е одговорно за спроведување на 
прекугранични консултации за СОЖС во однос на доставување на известување до 
соседната држава која може да биде засегната од подготовката на планскиот документ 
или кога Република Македонија може да биде засегната од подготовка на плански 
документ во соседна држава. 

Извештај од консултациите и Мислењата ќе бидат земени в предвид и приложени во 
Финалната верзија на Извештајот за СОЖС. 

 

10. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И УБЛАЖУВАЊЕ 
НА НЕГАТИВНИ ВЛИЈАНИЈА НА ПЛАНСКИОТ 
ДОКУМЕНТ ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

Планот во насока на заштита на животната средина треба да биде усогласена со 
Просторниот план на Република Македонија кој е највисок, стратешки, долгорочен, 
интегрален и развоен документ, заради утврдување на рамномерен и одржлив 
просторен развој на државата, определување на намената, како и уредувањето и 
користењето на просторот. 

Регионалниот План за интегриран систем за управување со отпадот во 
Југоисточниот плански регион ги содржи следните мерки поделени во неколку групи: 

 

- ПРЕДЛОГ ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 
УПРАВУВАЊЕТО СО ЦВРСТИОТ КОМУНАЛЕН ОТПАД 
Ре-структуирање на ЈПКД и општините, планирање на рутите и локации 
за отпадот во општините, подигнување јавна свест. 
 

- ПРЕДЛОГ ТЕХНИЧКИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНA  
Опфааат мерки во фазите на:  
затворање/санација, изведба, оперативна, ремедиација. 

Исто така и  експертскиот тим кој го изготвуваше овој извештај предлага генерални 
мерки за спречување, намалување и ублажување на негативните влијанија врз животната 
средина од реализацијата на планската документација. 
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Мерки за намалување на влијанијата 

Спроведувањето на регионалното управување со отпад како интегриран и одржлив 
систем има особено големи позитивни влијанија  врз животната средина и здравјето на 
луѓето. Негативните влијанија се мали и тие произлегуваат само доколку при 
управувањто и постапувањето со отпадот не  се  применуваат  задолжителните  
стандарди  и  приписи  поврзани  со  заштита  на  животната средина и управувањето со 
отпадот. 

Мерките од извештајот за СОЖС со кои ќе се ублажат или минимизираат влијанијата 
врз животната средина и човековото здравје се следните: 

 

Мерки за намалување на влијанијата врз населението 

 Инсталациите за управување со отпад треба да бидат лоцирани во не-
сензитивни области. 

 Покрај останатите критериуми, треба да се земе предвид растојанието од 
урбаните места, рекреациони области и зони за водоснабдување; 

 Инсталација на постројки/објекти за третман и депонирање на отпад надвор 
од населени места; 

 Детален преглед на локациите каде што ќе се градат постројките и инсталациите; 
 Целосна имплементација на технички и стандарди за заштита на животната 

средина при изградба на депонии и соодветни постројки за третман и 
преработка на отпад; 

 При пополнување на новите работни места кои ќе се отворат со отворањето 
на капацитети за управување со отпад, да се даде приоритет на локалните 
жители; 

 Активно  вклучување  на  населението  во  процесот  на  подигнување  на  
јавната  свест  за правилно собирање и селектирање на отпадот, во процесот 
на нејзино минимизирање на изворот и испорака на обуки за производство на 
квалитетен компост; 

 Донесување на национални стратешки документи за спречување и 
намалување на отпадот со користење на релевантни економски мерки за 
стимулирање на ова спречување и намалување; 

 Активно учество на населението во јавни дебати, презентации за процесот на 
спроведување на предвидените активности дадени во РПУО; 

 Активно  учество  на  населението  во  процесот  на  утврдување  на  местата  
за  собирање  и селектирање на отпадот, како и на рутите за транспорт на 
отпадот од домаќинствата во временски период и интервал кој одговара на 
нивните потреби; 

 Примена на економски стимуланси со секоја правилна селекција на отпадот 

со што би се подобрил и квалитетот на живеење на населението, особено 
во општините каде % на наплата е многу низок (о.Конче-10%); 

 Обезбедување на садови за собирање на отпадот за секое домаќинство со цел 
да се покрие 100% од населението во областа; 
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 Санацијата  на  нерегуларните   и  диви  депонии  треба  да  се  врши  во  
согласност  со националното законодавство, со што ќе се избегнат и спречат 
негативните влијанија врз животната средина и здравјето  на луѓето. 

 

Мерки за намалување на влијанијата врз квалитетот на воздухот и емисиите 
на стакленички гасови 

 

 Изборот за локација на инсталациите за управување со отпад да не биде 
во близина на населени места, 

 o Намалување   на   миризбата   на   депонијата   со   правилно   собирање   
и   селекција   на биоразградливиот и градинарски отпад на самиот извор и 
намалување на биоразградливата фракција која ќе биде депонирана на 
депонија и со секојдневно покривање на ќелиите на депонијата со земја; 

 Правилна селекција на отпадот за компостирање; 
 Набавка на соодветни садови за одделно собирање и селекција на отпадот 

со што би се избегнала непријатна миризба; 
 Механизацијата  која  ќе  биде  ангажирана  за  собирање  на  отпадот  да  

има  мотори  со последните достапни ЕУРО стандарди со што ќе се намали 
емисијата на издувни гасови во атмосферата; 

 Одредување  на  динамиката  за  собирање  и  транспорт  на  отпадот,  со  што  
емисијата  на издувни гасови ќе се сведе на минимум и нема да создава 
бучава; 

 Отпадот да се транспортира во покриени возилата согласно стандардите 
за транспорт на отпад со цел да не дојде до разнесување на отпадот ниту пак 
ширење на непријатен мирис; 

 Редовна контрола и одржување на ангажираната механизација; 
 Редовна контрола на начинот на депонирање на отпадот, како и начинот на 

компактирање и покривање со земјен слој; 
 Инсталациите за преработка на материјали да имаат инсталирано систем за 

прочистување на гасовите пред нивно испуштање во атмосферата; 
 Следење на квалитетот на депонискиот гас (метан, СО2, H2S,); 

 Следење на процесот на горење на депонискиот гас како и негова контрола 
при собирање и испуштање; 
 

Мерки за намалување на влијанијата врз квалитетот на водата 

 Локацијата на објектите и инсталациите за управување со отпад да не биде 
во близина на значајни површински и подземни води, места за 
водоснабдување, рекреативни или други чувствителни водни тела, како и 
области кои имаат висок ризик од поплави; 

 Спроведување на детални истражувања за хидрогеолошките и сеизмичките 
карактеристики на теренот со цел избегнување на несакани дејства за време 
на изградба и оперативна фаза на депонијата; 
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 Обезбедување  на  соодветни  садови  за  собирање  и  селекција  на  отпадот  
со  што  ќе  се избегне можноста на излевање на исцедокот кој може да 
настане за време на времeното складирање; 

 Изведба на постројка за зафаќање и третман на отпадни води кои се 
создаваат од миењето на моторите на механизацијата и постројките за 
третман на отпадни води; 

 Изведба на постројки за зафаќање на исцедокот од санираните депонии и 
кога е потребно негов третман; 

 Поставување на дренажен слој за собирање на исцедокот со цел негово 
собирање и третман пред да биде испуштен; 

 Поставување на соодветен слој на дното на депонијата во согласност со 
националното и европското законодавство; 

 Правилна изведба на системот за собирање на атмосферските води со што 
би се избегнала несакана појава на поплави кои можат да ја доведат во ризик 
депонијата; 

 Континуирано следење на квалитетот на водата од постројките пред нејзино 
испуштање во најблискиот реципиент како и следење на квалитетот на 
површинските и подземните води; 

 Континуирано следење на квалитетот на површинските и подземните води 
на локацијата каде што е поставена депонијата. 

 

Мерки за намалување на влијанијата врз квалитет на почва 

 Избегнување на локации кои се погодни за земјоделски активности; 
 Спроведување на детални истражувања за хидрогеолошките и сеизмичките 

карактеристики на теренот со цел избегнување на несакани дејства за време 
на изградба и оперативна фаза на депонијата; 

 Избегнување на локации за депонија каде има голема шумска маса со што 
би се спречила можна појава на ерозија; 

 Обезбедување  на  соодветни  садови  за  собирање  и  селекција  на  отпадот  
со  што  ќе  се избегне можноста за создавање на  исцедок кој може да настане 
за време на привременото складирање и негово истекување во почвата; 

 Инсталирање на соодветен систем за дренажа со цел да се избегнат поплави, 
истекување на исцедокот итн., 

 Употреба на механизација со високи стандарди со што би се избегнало 
истекување на масла или горива во почвата; 

 Следење  на  процесот  на  добивање  на  компост  со  што  би  се  избегнало  
загадување  на почвата; 

 Следење на квалитетот на почвата околу постројките за управување со отпадот. 
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Мерки за намалување на влијанијата врз биодиверзитетот 

 Избегнување локации за изградба на објекти и инсталации за управување со 
отпад кои се во близина или се под заштита, предвидени за заштита и на кои 
се лоцирани значајни екосистеми или значајни природни живеалишта; 

 Објектите и инсталациите за управување со отпад да бидат соодветно 
заштитени односно оградени од околната средина со што би се избегнало 
нивно евентуално оштетување, а со тоа и ќе се избегнат несакани дејства за 
околниот животински свет; 

 Соодветно депонирање и покривање со земјен слој на депониите согласно 
правилата со цел избегнување на штетници, муви и птици и покривање на 
отпадот; 

 При  санацијата  на  нерегуларните  и  диви  депонии  треба  да  се  применат 
сите  мерки  за заштита и намалување на влијанијата врз биодиверзитетот. 

 

Мерки  за намалување на влијанијата врз материјалните добра 

 Избегнување локации за изградба на објекти и инсталации за управување со 
отпад кои се од особена важност, сензитивни локации или населени места; 

 Правилна  селекција  на  отпадот  со  цел  максимално  искористување  на  
рециклибилните материјали за да се минимизира употребата на природни 
ресурси; 

 Производство на топлина и електрична енергија од депонискиот гас; 
 Искористување на цврстото гориво добиено од отпадот; 
 Примена на домашното компостирање во домаќинствата; 
 Примена на ЦЛО – производ сличен на компост како покривен слој во депониите. 

 

Мерки за намалување на влијанијата врз културното и природно наследство 

 Почитување на националното и меѓународното законодавство за 
избегнување на избор на локација за инсталациите и постројките кои се од 
особено културолошко и природно значење; 

 Посебно внимание и контрола за време на конструктивната и оперативната 
фаза доколку дојде до пронаоѓање на значајни културолошки наоѓалишта или 
споменици кои се од особено значење. Со истите да се постапува согласно 
Законот за заштита на културно наследство; 

 Намалување на визуелното влијание врз културното и природното наследство. 
 

Мерки за намалување на влијанијата врз пределот 

 Избегнување   на   локации   за   поставување   на   објекти   и   
инсталации   на   места   со карактеристични предели и/или заштитени 
подрачја или потенцијални карактеристични предели за заштита; 

 Контрола  за  време  на  изведба  и  оперативност  на  објектите  од  
визуелен  аспект  да  се намалат визуелните влијанија; 

 Да се разгледаат како најдобри локации поранешни каменоломи или 
неплодни земјени површини; 
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 Да се примени вештачка (ограда) или природно  оградување (дрвореди) 
за намалување на влијанијата од инсталациите во околниот предел; 

 Обезбедување на соодветни садови за правилно собирање и селекција 
на отпадот да не дојде до расфрлање на отпадот; 

 Почеста фреквенција на собирање на отпадот со цел да се намали 
временскиот интервал на времено складирање и со тоа да се избегне 
можноста за преоптоварување на претоварните станици и другите 
собирни места; 

 При санација на нерегуларните и диви депонии истите да се 
ревитализираат со примена на пејзажна хортикултура која ќе се адаптира 
на постоечкиот предел. 

 

Мерки за заштита од евентуални несреќи и хаварии 

Процена на загрозеноста и утврдување на потребните мерки за ЗС 

Нема потреба за изградба на објекти за заштита (засолништа), со оглед дека 
општината се наоѓа во зона на воена загрозеност со II основен степен на загрозеност. Со 
оглед на тоа дека во планскиот опфат нема присуство на воден тек со поголем проток, 
нема потреба од вградување на посебни мерки за заштита од поплави. 

Потребно е да се вградат мерки за заштита од пожари, соодветни на степенот на 
загрозеност. 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 не е регистриран по присуството 
на заостанати неексплодирани убојни средства (НУС), нема потребна во планската 
документација да се вградат превентивни мерки за заштита од истите. Со оглед на тоа 
дека ПО 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 процес кој би предизвикал повисок степен на загрозеност на 
луѓето и материјалните добра како во ПО, така и во поблиската околина на истиот. 

Согласно член 6 од Уредбата за начинот на применувањето на мерките за заштита и 
спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите (Сл.В.На РМ 
бр.105/05), врз основа на процената на загрозеност за истиот, спрема член 61 од Законот 
за ЗС се опфатени следните урбанистичко-технички  мерки за ЗС: 

-Заштита и спасување од пожари,екплозии и опасни материи; 

-Заштита и спасување од урнатини; 

-Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи. 
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Со вградување на истите ќе се овозможи преземање и непречено реализирање и на 
потребните хуманитарни мерки - евакуација – прва медицинска помош. 

 

Заштита и спасување од пожари,екплозии и опасни материи 

Потребните превентивни мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и 
опасни материи со планираните урбанистички решенија во плански опфат и предвидената 
примена на техничките нормативи при понатамошната фаза на проектирање и изградба 
на планираните објекти: 

- согласно Законот за ЗС планирано е потребниот проток на вода за гасење на 
пожари да се обезбеди  од градската мрежа во рамките на ПО. 

-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 површината и формата на плански опфат, предвидени се  надворешни 
хидранти со пречник 80 до 100мм, на меѓусебно растојание помало од 80м,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 5-10 м од објектите. 

-Предвидена прописна оддалеченост меѓу објектите која не дозволува префрлање 
на евентуалниот пожар од еден на друг објект. 

-Предвидени прописни улици 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 3,5 м. 

-Избор на градежни материјали за изградба на предвидените објекти со  
конструктивни елементи со потребен степен на отпорност на пожари. 

• Со наведените урбанистичко-технички мерки  се овозможува и примената на 
оперативните мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи за 
откривање, спречување на ширење и гасење на пожари и експлозии, утврдување на 
причините за настанување, како и давање помош при отстранување на последиците. 

 

Заштита и спасување од технолошко-технички несреќи 

Иако во планскиот документ се предвидени капацитети каде не се употребуваат 
материи или постројки што предизвикуваат висок степен на загрозеност на луѓето и 
материјалните добра, со оглед на конкретниот  вид на дејноста на истите,потребно е 
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согласно член 82 од Законот за заштита и спасување а во врска со член 2 од Правилникот 
за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи и член 14 од Правилникот 
за техничките нормативи за хидрантска мрежа за гасење на пожари се вградени и се 
предвидуваат следните превентивни мерки за заштита од технолошко-технички несреќи: 

 Примена на техничките нормативи при проектирањето и изградбата на 
индустриските објекти; 

 Редовно  и прописно одржување на инсталациите и опремата во истите; 
 Одржување и заштита на инфраструктурните водови во планскиот опфат; 
 Примена на прописи од областа на безбедноста и здравјето при работа и други 

во зависност од конкретната дејност на индустриските објекти. 

 

Дирекцијата за заштита и спасување по извршениот увид на планот констатира 
дека условите за заштита и спасување се соодветно вградени. 

Мерки за заштита од прекугранични влијанија 

Анализа на ружа на ветрови во пограничните оштини, подземните води, гелошките и 
морфолошките и следење на активностите и известување на другите држави-можни 
миграции на животинскиот свет и птиците.  

 

11. АЛТЕРНАТИВИ 

Во рамките на Стратегиската оцена на влијанието на планскиот документ врз 
животната средина потребно е да се разгледаат алтернативите во поглед на неколку 
карактеристики на планскиот документ, но во најрана можна фаза: 

a) при избор на најдобро решение за намена на земјиштето, 

б) заштитата на животната средина и одржливоста на планскиот документ. 

 

Рагледувани се варијанти, алтернативи во однос на процентот на изграденост, 
како и застапеност на оптимална намена на користење на земјиштето кое најсоодветно 
ќе го одрази каратктерот на овој комплекс.  
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Слика 14. Процес на избор на алтернативи во СОЖС 

 

 

 

 

 

Една опција што задолжително се разгледува е состојба без имплементација (BAU) на 
планскиот документ. Со оваа опција ќе останат сегашните проблеми во општината: 

- водоснабдување и канализација на населбите, 
- отсуство на финансиски вложувања што доведува до слаб социо-економски 

развој, 
- стагнација на трендот за зголемување на вработеноста,  
- стагнација на нивото на животен стандард на локалното население, 
- можност за појава на неконтролирана изградба на стопански објекти и со 

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

Врз основа на мерењето на отпадот по фракции и направените проценки, најдобрите 
достапни тенологии и финансиската анализа беа претставени 3 можни сценарија за 
организирање на собирањето на отпадот во Југоисточниот плански регион со цел 
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претставниците на општините да дадат свои коментари, забелешки и предлози за некое 
од сценаријата. Истите се разгледани и како Алтернативи за РПУО. 

Ова се само Инвестициски трошоци и е треба да се направи подетална анализа со 
вклучени останати трошоци-амортизација, оперативни трошоци, обовување на возен парк 
и останато. 

 
Првa варијанта - Сценарио 1 (инвестициона цена: 13.116.792 евра) 

• Една канта за мешан отпад, 

• Регионална депонија во Доброшинци ќе се рекултивира до нејзино затворање до 
2020,  

• Отворање на нова депонија по ЕУ стандарди по 2020год. во Доброшинци, 

• Регионална депонија со основна компостара и Центар за рециклирање во 
Доброшинци (5т/час), 

• Целиот отпад се става во една канта, односно на секое домаќинство се дава по 
една канта за мешан отпад, 

• Отпадот од Конче се сервисира со прес-контејнер 32m3, и се лоцира во општина 
Радовиш. Потоа се носи на регионална депонија Доброшинци. 

 

Втора варијанта – Сценарио 2  (инвестициона цена: 13.687.851 евра) 

• Две канти за мешан и биоразградлив отпад, 

• Биоразградливиот се носи директно во основна компостара и мешаниот во Центар 
за рециклирање во Доброшинци (5т/час), 

• Отпадот од Конче се сервисира со прес-контејнер 32m3, и се лоцира во општина 
Радовиш. Потоа се носи на регионална депонија Доброшинци. 

Трета варијанта - Сценарио 3 (инвестициона цена: 15.383.549 евра) 

• Три канти за мешан, биоразградлив и отпад за рециклирање, 

• Биоразградливиот отпад од 6 општини оди во основна компостара од 10.000тони 
во Дорошинци, 

• Рециклирачкиот отпад ќе се носи во Центар за рециклирачки центар со редуциран 
капацитет со околу 3т/час во Дорошинци,  

• Претоварна станица за 4 општини оди на мини компостара од 6.000 тони во 
депонијата Сува река кај Валандово за Гевгелија, Дојран, Валандово и Богданци, 

• Рециклирачкиот отпад ќе се носи во Претоварната станица со капацитет за 
рециклажа од 2т/час во Валандово, 

• Подваријантата на третата варијанта е со компостирање во домаќинствата во 
руралните средини (28 литри за 25.430 домаќинства со дополнителни 762,914 
ЕУР). 
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• Отпадот од Конче се сервисира со прес-контејнер 32m3, и се лоцира во општина 
Радовиш. Потоа се носи на регионална депонија Доброшинци. 

 

Депонијата во Доброшинци ќе се затвори, реконструира и би станала Регионална 
депонија според сите европски стандарди (оградување, зеленило, чуварница, мерење на 
отпадот). Трошоците се превземени од Студија за за доделување на регионално 
интегрирано управување со цврст отпад под концесија во Југоисточна Македонија, 
МЖСПП 2010). 

 

Компарација помеѓу алтернативите за планскиот опфат по тематски области добиени со 
Мулти-критериската аализа (МСА) се дадени во Табелата подолу. 

 

Табела 24. Компарација помеѓу  алтернативите и очекуваните ефекти врз животната средина 

 

Еколошки ефект 
Бизнис 
Како и 

Обично - 
BAU 

Алтернатива 
1 – една 
регионална 
депонија +   
по една канта 

Алтернатива 
2  - една 
региоална 
депонија + по 
две канти 

Алтернатива 3 – 
Идеално 
сценарио – една 
регионална+прет
оварна 
станица+3 канти Tематска област Критериум 

Човеково здавје   

 

Намалување на 
количините 

отпад кој не се 
третира/одлага 

-2 +1 +1 +2 

 

Намалување на 
бучавата во 
околината 

0 -1 -1 -1 

Природа и биодиверзитет   

 
Заштита на 
живеалишта 

-1 +1 +1 +1 

 
Намалување на 
оголувањето 

-1 +1 +1 +1 

 
Заштита на 
шускиот фонд 

-1 +1 +1 +1 

Квалитет на воздух   

 

Намалување 
емисии на 
загадувачи 

-2 0 0 -1 
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Намалување на 
емисии од 
стакленички 
гасови 

-1 +1 +2 +2 

 

Намалување на 
енергетска 
потрошувачка  

0 -1 -1 -2 

Води-квалитет и квантитет   

 

Намалување 
концентрации од 
отпадна вода  

-1 +1 +1 +1 

 

Намалување на 
пр. супстанции со 

прочистување 
-1 +1 +1 +1 

 
Квалитет на 

подземни води 
-1 +1 +1 +1 

Културно и историско наследство   

 
Заштита на 
наследството 

0 +1 +1 +1 

Eкономија   

 Економски раст 
на регионот 

-1 +1 +2 +2 

 

Заштита на 
материјалните 
добра 

-1 0 0 0 

 
Стапка на 
невработеност 

0 0 +1 +2 

  
 

Легенда 
  

 Многу позитивен ефект +2   

 Помал позитивен ефект+1    

 Незначителен ефект 0   

 Помал негативен ефект -1   

 Многу негативен ефект -2   

 

Детален пресек на Сценаријата (Алтернативите), со потребна опрема и инвестиции е 
даденво Табелата подолу.
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Поз
. ПОСТАПКА СЦЕНАРИЈА 

    СЦЕНАРИО 1 СЦЕНАРИО 2 СЦЕНАРИО 3 СЦЕНАРИО 3-А СЦЕНАРИО 3-Б СЦЕНАРИО 3-Б/1 
1. Собирање на отпадот во 

канти 
1 канта за мешан 
отпад 

2 канти (1 канта за 
мешан отпад + 1 канта 
за биоразградлив отпад 

3 канти (1 канта за 
мешан отпад + 1 канта 
за биоразградлив отпад 
+ 1 канта за 
рециклабилен отпад 

3 канти (1 канта за 
мешан отпад + 1 канта 
за рециклабилен отпад  
+ 1 канта за 
компостирање во 
рурално подрачје) 

3 канти (1 канта за 
мешан отпад + 1 канта 
за биоразградлив отпад 
+ 1 канта за 
рециклабилен отпад 

3 канти (1 канта за 
мешан отпад + 1 канта 
за рециклабилен отпад  
+ 1 канта за 
компостирање во 
рурално подрачје) 

1. УРБАНА ОПРЕМА             

1.1. Пластични канти од 120л             

  Количина 42.553 85.106 127.659 85.106 127.659 85.106 

  Вредност 851.059 1.702.118 2.553.178 1.702.118 2.553.178 1.702.118 

1.2. Пластични компостерки од 
280л 

      

  

  

  
  Количина       22.490   22.490 
  Вредност 0 0 0 674.698 0 674.698 

1.3. Пластичен контејнери од 
1,1м3 

            

  Количина 70 70 70 70 70 70 

  Вредност 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000 

1.4. Метален контејнери од 
1,1м3 

            

  Количина 600 600 600 600 600 600 

  Вредност 179.900 179.900 179.900 179.900 179.900 179.900 

1.5. Жичан контејнер од 5,0м3             

  Количина             

  Вредност             

1.6. Специјално возило             

  Количина             

  Вредност             

  Вкупно 1: 1.044.959 1.896.018 2.747.077 2.570.716 2.747.077 2.570.716 
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2. Собирање во прес 
контејнер + влекач 

            

2.1. Прес контејнер             

  Количина 1 1 1 1 1 1 

  Вредност 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

2.2. Камион-влекач             

  Количина 1 1 1 1 1 1 

  
Вредност 

140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 140.000 

  
Вкупно 2: 

160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 

3. Рециклажен двор             

3.1. Градежни работи и 
инсталации 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

3.2. Опрема 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 
3.3. Останати трошоци 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

  Вкупно 3: 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 
4. 

Центар за селекција на 
отпад од пакување 5т/час 

            

4.1. Изградба на погон за прием и 
селекција на мешан 
комунален цврст отпад; 
Изведување на инсталации и 
приклучоци; Изведба на 
ограда, внатрешни патишта и 
платоа.  

450.000 450.000 

- - 

450.000 450.000 
4.2. Набавка и инсталација на 

опрема за прием, слекција на 
отпад од пакување и 
припрема на издвоените 
фракции за понатамошна 
постапка, вклучително 
опрема за издвојување на 
биоразградлив отпад. 

730.000 0 

- - 

0 0 
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4.3. Набавка и инсталација на 
опрема за прием, слекција на 
отпад од пакување и 
припрема на издвоените 
фракции за понатамошна 
постапка, без опрема за 
издвојување на 
биоразградлив отпад. 

0 450.000 

- - 

450.000 450.000 
4.4. Останати трошоци 

35.000 35.000 - - 35.000 35.000 
  Вкупно 4: 

1.215.000 935.000 0 0 935.000 935.000 
5. 

Центар за селекција на 
отпад од пакување 2т/час 

            

5.1. 

Изградба на погон за прием и 
селекција на мешан 
комунален цврст отпад; 
Изведување на инсталации и 
приклучоци; Изведба на 
ограда, внатрешни патишта и 
платоа.  

- - 

350.000 350.000 350.000 350.000 

5.2. 

Набавка и инсталација на 
опрема за прием, слекција на 
отпад од пакување и 
припрема на издвоените 
фракции за понатамошна 
постапка. 

- - 

200.000 200.000 200.000 200.000 

5.3. Останати трошоци - - 35.000 35.000 35.000 35.000 

  Вкупно 5: 0 0 585.000 585.000 585.000 585.000 

6. Компостара 20.000т/год             

6.1. 

Градежни работи и 
инсталации 130.000 130.000 130.000 

- - - 

6.2. 

Опрема и транспортни 
средства 202.000 202.000 202.000 

- - - 

6.3. Останати трошоци 10.000 10.000 10.000 - - - 
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  Вкупно 6: 342.000 342.000 342.000 0 0 0 

7. Компостара 10.000т/год             

7.1. 

Градежни работи и 
инсталации - - - 

95.000 95.000 95.000 

7.2. 

Опрема и транспортни 
средства - - - 

115.000 115.000 115.000 

7.3. Останати трошоци - - - 5.000 5.000 5.000 

  Вкупно 7: 0 0 0 215.000 215.000 215.000 

8. Претоварна станица             

8.1. 

Градежни работи и 
инсталации - - - - 

100.000 100.000 

8.2. Опрема (50т/час) - - - - 300.000 300.000 

  Вкупно 8: 0 0 0 0 400.000 400.000 

9. Компостара 6.000т/год             

9.1. 

Градежни работи и 
инсталации - - - - 

65.000 65.000 

9.2. 

Опрема и транспортни 
средства - - - - 

94.000 94.000 

9.3. Останати трошоци - - - - 4.000 4.000 

  Вкупно 9: 0 0 0 0 163.000 163.000 
10. Регионална депонија за 

градежен шут 
            

10.
1. 

Градежни работи и 
инсталации 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

10.
2. Опрема (шредер) 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

  
Вкупно 10: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

11. Регионална депонија за 
отпад 

            

11.
1. Активности за 

рехабилитација и фазно 
затварање на постоечката 
Депонија (Добрешинци) 2.670.373 2.670.373 2.670.373 2.670.373 2.670.373 2.670.373 

11.
2. Непредвидени трошоци 267.037 267.037 267.037 267.037 267.037 267.037 
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11.
3. 

Активности за отварање на 
нова Депонија (Добрешинци) 7.132.423 7.132.423 7.132.423 7.132.423 7.132.423 7.132.423 

  Вкупно 11: 10.069.833 10.069.833 10.069.833 10.069.833 10.069.833 10.069.833 

  ВКУПНО: 13.116.792 13.687.851 14.188.910 13.885.549 15.559.910 15.383.549 
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12.   ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ 

Стратегиската оцена на животна средина вклучува план на мониторинг на сите 
значителни идентификувани позитивни и негативни ефекти. За изработка на ефективен 
план за управување, неопходно е најнапред да се спроведе континуирано следење на 
индикаторите на Стратегиската оцена на животната средина која дава можност за 
систематско набљудување, испитување и оценување на ефикасноста од воведените 
мерки за заштита.  Во следниот чекор се определуваат цели и приоритети за 
управување. Дали превземените мерки и активности ги даваат посакуваните резултати 
се утврдува преку континуиран мониторинг. Податоците од мониторингот ќе бидат 
основа за изработка на план за управување. Според тоа, мониторингот е составен дел 
од кружниот процес на планирање на управување со основните медиуми и области на 
животната средина. Основни цели на мониторингот на ефектите врз животната средина 
се: 

 Да се обезбедат поволни услови за понатамошно следење на состојбата на 
сите медиуми во животната средина; 
 Потврда дека влијанијата врз медиумите на животната средина се во рамките 
на предвидените или дозволените гранични вредности; 
 Управување со непредвидени влијанија и промени; 
 Потврда дека со примена на мерките се врши заштита на животна средина, а 
со тоа намалување на негативните влијанија. 
 

Со цел да се изврши мониторинг на ефективноста на Планот, потребно е да се земат 
во предвид податоците за тековната состојба на животната средина: 

 

 Еколошкиот мониторинг се однесува на последователни мерења во 
екосистемите со главна цел определување на трендови во компонентите, 
процесите или функциите; 
 На локациите на градба треба да се користи мерна опрема и да се извршат 
лабораториски анализи на квалитетот на амбиентниот воздух, согласно законската 
регулатива; 
 На локациите на градба, во текот на градбата треба да се користи соодветна 
мерна опрема за бучавата и вибрациите, согласно законската регулатива.    
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Табела 5. Мониторинг план за СОЖС 

Медиум/обла
ст 

Применета метода Фрекфенција Индикатори Надлежност Верификација 

Население, 
здравје 

- Следење на 
состојбата со 
медиумите и 
областите на ЖС;
- Следење на 
состојбата на 
здравјето на 
населението; 
- Следење на 
стапката на 
вработеност на 
населението, 
животниот 
стандард,  и сл;
- Механизам на 
поплаки; 

Постојано за 
време на 
конструктивнат
а фаза 

- Измерени 
вредности за 
емисии во 
медиумите на ЖС;
- Намалени 
заболувања на 
населението 
предизвикани од 
нарушен квалитет 
на ЖС;
- Зголемена стапка 
на вработеност;
- Намалена 
миграција 

-Локална самоуправа, 
МЖСПП, РЗЗЗ, 
овластени 
правни/физички лица 
за мерење на 
емисиите 

- Извештаи од спроведен 
мониторинг од 
МЖСПП/акредитирана 
институција; 
- Извештаи од МЗ, РЗЗЗ; 
- Финансиски извештаи; 
- Државен завод за 
статистика; 
- Локална самоуправа 

Воздух/ 
климатски 
промени 

- Мониторин на 
квалитетот на 
амбиентниот 
воздух; 
- Интерен 
мониторинг - 
стационарни 

Согласно 
законската 
регулатива 

- Измерени 
вредности 
(концентрација на 
штетни полутанти 
во амбиентниот 
воздух); 
- Споредба на 

- МЖСПП, 
акредитирана 
институција, локална 
самоуправа, РЗЗЗ 

- Извештаи од спроведен 
мониторинг од 
МЖСПП/акредитирана 
институција; 
- Катастар на загадувачи, 
Државна/Локална мрежа 
за мониторинг; 
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извори на емисија;
- Следење на 
климатските 
параметри 

претходна состојба 
на квалитетот на 
амбиентниот 
воздух со 
реализираните 
мерења; 
- Климатски 
параметри 
(температура, 
релативна 
влажност, брзина 
на струење на 
воздухот и сл.) 

- Извештаи од РЗЗЗ; 
- Извештаи од 
метеролошка станица; 
- Државен завод за 
статистика; 

Површински/ 
подземни води 

- Мониторинг на 
квалитетот на 
површински/подзем
ни води, на водата 
за пиење, 
техничката вода од 
бунари, почва 

Согласно 
законската 
регулатива, 
Издадени 
дозволи за 
користење 
и/или 
испуштање 

- Измерени 
параметри за 
квалитет на вода 
(pH, БПК, ХПК и 
др.);  
- Измерени 
параметри за 
квалитет на почва;
- Споредба на 
претходна состојба 
на квалитетот на 
површински/подзе
мни води со 
реализираните 
мерења; 

- МЖСПП, 
акредитирана 
институција, локална 
самоуправа, РЗЗЗ, МЗ 

- Катастар на загадувачи; 
- Државен завод за 
статистика; 
- Извештаи од 
Министерство за 
здравство 
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Бучава 
- Мониторинг на 
емитираната 
бучава во ЖС 

Согласно 
законската 
регулатива 

- Измерено ниво на 
бучава 

- МЖСПП
акредитирана 
институција 

- Извештаи од 
акредитирана 
институција/МЖСПП 

Биодиверзитет 

- Состојба со 
флора, фауна, 
фрагментација на 
живеалишта, 
популации на 
карактеристични 
видови 

Согласно 
законската 
регулатива 

- Процент на 
зачувани 
живеалишта/видов
и; 
- Споредба на 
податоци од 
спроведен 
мониторинг со 
податоци  

 
- МЖСПП 

- Извештаи од МЖСПП 

Управување со 
отпад 

- Одредување на 
видовите на отпад 
кои што ќе се 
генерираат на 
локацијата; 
- Квалитет на почва, 
површински 
подземни води;
- Состојба на 
одлагалишта 

Согласно 
законска 
регулатива 

- Намален процент 
на генериран 
отпад; 
- Рекултивирани 
одлагалишта; 
- Применети мерки 
за интегрирано 
управување со 
отпадот 

- МЖСПП;
- Локална самоуправа - 
ЈКП 

- Извештаи од МЖСПП, 
ЈКП, Локална самоуправа; 
- Катастар на создавачи 
на отпад при МЖСПП 
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13. УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА 

Во  рамките  на  проектот  се  донесе  заклучок  јавните  расправи  да  се  
одвиваат  во  речиси  сите општини од регионот, при што можат да бидат групирани 
општините кои имаат мала оддалеченост помеѓу  нив,  со  што  јавната  расправа  ќе  
се одржи  во  поголемиот  град.  На  јавната  расправа се водеше записник кој е 
достапен за јавноста. Бидејќи не беа поднесени прашања по писмен пат до 
засегнатите страни, за сите   прашања кои беа постабени на јавните расправи беа 
обезбедени соодветни одговори. Сите забелешки, мислења и коментари беа 
разгледани и оние што се релевантни беа земени во предвид. Извештајот нуди 
информации за тоа кои од забелешките биле земени предвид и дава образложение 
зошто останатите не биле земени во предвид. 

14.  НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 

Со регионалниот план за интегрирано управување со отпадот во Југоисточниот 
плански регион ќе се уредат и усогласат заедничките цели во управувањето со 

отпадот на општините и на регионално ниво, согласно со Стратегијата, Планот за 
управување со отпад на Република Македонија и Законот за управување со отпадот. 

Согласно СОЖС процедурата, изработен е нацрт извештај за стратегиска 
оцена чија цел е да изврши идентификација и анализа на потенцијалните 
влијанијата врз животната средина од имплементацијата  на  планскиот  документ,  
да  обезбеди  дека  еколошките  последици  од стратешките одлуки се 
идентификувани уште во фазата на неговата подготовка и планирање и да 
предложи   соодветни   мерки   за   спречување,   контрола   и/или   компензација   на   
влијанијата. Извештајот е изработен согласно содржината на извештајот пропишана 
во Уредбата за содржина на извештајот за стратегиска оцена на животната средина 
(Службен весник на Република Македонија бр.153 од 20.12.2007 год.). 

Стратегиска оцена на животната средина (СОЖС) 

СОЖС е планирачка алатка која е дизајнирана со цел да потврди дека 
последиците врз животната средина од спроведувањето на планските документи 
(стратегии, планови и програми) и одлуките содржани во него се идентификувани 
и оценети во фазата на подготвување на планските документи и пред нивното 
донесување. СОЖС ја подобрува информативната основа во планирањето затоа 
што ги предвидува можните последици и ги идентификува можните алтернативи и 
мерки кои можат да го  избегнат  негативното  влијание  врз  животната  средина  
од  спроведувањето  на  планскиот документ. СОЖС воедно обезбедува рамка за 
јавна дебата по однос на можните начини на развивање на планот, можните 
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последици од секоја алтернатива и создава правна обврска резултатите од 
проценката и од дебатата да бидат вклучени при донесувањето на планот. 

 

Цели на стратегиската оцена на животната средина 

Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина и на здравјето на 
луѓето  е постапка која се спроведува од страна на органите на државната управа 
и единиците на локалната самоуправа при 

 

донесување на Стратегии, Планови и Програми (во понатамошниот текст 
Плански документи (ПД) со цел: 

 Обезбедување на високо ниво на заштита на животната средина; 
 Промовирање и интегрирање на принципите на одржлив развој во ПД; и 
 Подобрување на процесот на планирање преку интегрирање на аспектите 

на животната средина уште во фазата на подготовка и пред усвојувањето на 
ПД. 
 
Оттука,  целта  на  СОЖС  е  да  помогне  да  се  разбере  развојниот  

контекст  врз  основа  на  кој стратегијата била оценета, соодветно да ги 
идентификува проблемите и потенцијалите, да ги потенцира  клучните  трендови  
и  да  ги  оцени  можностите  од  аспект  на  животна  средина  и одржливост со 
кои ќе се постигнат стратешките цели. 

 

Корисност од спроведување на СОЖС 

СОЖС води кон подобра заштита и управување на животната средина и 
промовира одржлив развој, како и го стимулира процесот на консултација со 
јавноста и засегнатите чинители. Исто така, го зајакнува процесот на креирање 
политики, планирање и донесување на ПД, а со тоа обезбедува голем број на 
моментални и долгорочни придобивки за доносителите на одлуките, агенциите за 
развој, надлежните органи и владите. Процедуралните придобивки од СОЖС 
вклучуваат ефикасност на процесите на планирање и подобрено управување. 

 

Оттука, СОЖС може да им помогне на носителите на одлуки: 

 да постигнат еколошки и одржлив развој, 
 да се зајакне политиката, процесот на планирање и создавањето на ПД, 
 да се заштеди време и пари, преку избегнување на скапи грешки, 
 да  се подобри доброто  владеење и  да се изгради  довербата на  јавноста  

и  доверба во процесот на донесување одлуки. 
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Методологија за подготвување на извештајот за СОЖС 

 

Во процесот на прибирање на потребните податоци, нивното анализирање и 
подготвување на содржината на Извештајот за СОЖС применета беше следнава 
методологија: 

1. Дефинирање на содржината на извештајот, преглед на главните цели на 
предметниот 

план и врската со останатите релевантни плански 
документи; 

2. Анализа на релевантните аспекти од моменталната состојба на 
животната средина во рамките на разгледуваниот простор и пошироко во 
регионот и најверојатната еволуција/развој на просторот во отсуство на 
предметниот план; 
3. Проценка  на  карактеристиките  на  просторот,  т.е.  осетливите  елементи  
на  животната средина кои значително би биле засегнати од реализацијата на 
планот; 
4. Анализа на постоечките проблеми на животната средина на 
предметниот опфат кои се релевантни за планот; 
5. Дефинирање на релевантните цели на животната средина воспоставени 
на меѓународно, национално и локално ниво и анализа на степенот на 
интегрирање на овие цели при изработката на планот; 
6. Идентификација   и   проценка   на   ефектите/влијанијата   врз   животната   
средина,   т.е биодиверзитетот, населението, човечкото здравје, флората и 
фауната, почвите, водата, воздухот, климатските фактори, материјалните добра, 
културното наследство (архитектонско и археолошко) и пределските 
карактеристики; 
7. Развој на мерки за спречување, намалување и компензација на 
значајните негативни влијанија врз животната средина поради 
спроведувањето на планот; 

8. Преглед на причините за избор на алтернативите и опис на
 пристапот и 

потешкотиите/ограничувањата при нивната проценка (на пр. поради 
недостаток на податоци од мониторинг, непостоење на претходни специфични 
анализи за разгледуваниот простор и сл.); 
9. Опис на предложениот мониторинг на спроведувањето на планот; 

10. Консултации  со  сите  релевантни  засегнати  субјекти,  поради  нивно  
навремено вклучување во процесот на донесување на одлуките (јавна 
расправа). 
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Правна рамка 

Постапката за СОЖС е пропишана во Законот за животната средина (ЗЖС) 
(„Службен Весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 
48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) глава X - Оцена 
на влијанието на определени стратегии, планови и програми врз животната 
средина.  Во согласност со член 65 став 2 од ЗЖС за ПД во областа на управување 
со отпадот задолжително се спроведува постапка за оцена на влијание врз 
животната средина и врз здравјето на луѓето (стратегиска оцена). Дополнително, 
постапката за СОЖС е регулирана во низа подзаконски акти од областа на животна 
средина (СОЖС), отпад, вода, заштита на природата и воздух. 

Чекори - постапка за СОЖС 

Постапката за спроведување на СОЖС 
се одвива во 8 чекори: 

1.   Определување на потребата од СОЖС 

2.   Определување дали ПД е предмет на СОЖС 

3.   Подготовка на извештај за СОЖС 

4.   Учество на јавноста 

5.   Оцена на извештајот за СОЖС 

6.   Прекугранични консултации 

7.   Усвојување на ПД 

8.   Мониторинг 

 

Извештајот за стратегиска оцена ги разгледува основните податоци за животната 
средина во и околу предметното подрачје, а тие се однесуваат на: 

Географската положба; 

Релјефните услови, наклон и експозиција на терените; 

Сеизмичките карактеристики,  

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; 

Пределските карактеристики на предметното подрачје; 

Демографските карактеристики во Општините 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; 
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Во изработката на овој извештај беше разгледан и стопанскиот развој кој според 
Просторниот План на Република Македонија се базира на дефинираните цели на 
економскиот развој во „Националната Стратегија за економскиот развој“, определбите 
за рационално користење на потенцијалите и погодностите на развојот и поставеноста 
на системот на населби, како и политиката за порамномерна и порационална просторна 
организација на стопанството. 

Користењето на земјиштето се разгледува како една од основите цели на 
Просторниот План на Република Македонија и се однесува на рационално користење и 
заштита на природните ресурси, искористувањето на погодностите за производство и 
лоцирање на преработката на простори врзани со местото на одгледување или 
искористување.. 

Во извештајот за стратегиска оцена на животната средина разгледани се и 
релевантните аспекти на моменталната состојба на животната средина и што 
највројатно би се случило доколку не дојде до имплементација на планскиот 
документ/најверојатната еволуција без имплементција на стратегијата, планот или 
програмата. Во анализираниот случај, состојбата без имплементација на планскиот 
документ е оценета како непогодно решение за одржливиот развој во регионот. 

Посебно внимение 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 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 
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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 фаза на користењеинтензитетот на бучавата е 
намален, а појава на вибрации не се очекува. Предвидени се соодветни мерки за 
намалување на влијанијата од бучава: ограничување на дневните работни часови, 
поставување на заштитни зелени појаси, користење на технички исправна и помалку 
бучна опрема; 

- Квалитет на површинските и подземните води, со оглед на тоа што овој медиум 
е најосетлив при реализацијата за спречување на негативните влијанија предвидени се 
генерални мерки. Мерките за намалување на влијанијата врз водите во акумулацијата 
се дефинирани преку соодвентни забранети дејствија и активности и истите се дел од 
Елаборатот за заштитни зони. Границите на заштитните зони и дозволените активности 
во нив треба најстрого да се почитуваат и применуваат како од страна на инвеститорот 
така и од изведувачот на работите. Мерките за намалување на влијанијата врз 
квалитетот на површинските води се однесуваат на забранети дејности во првата 
потесна заштитна зона. 

- 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 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; 

- Природното наследство – во околината има повеќе предлози за споменик на 
природата и природни резервати, па треба да се почитуваат препораките дадени од 
експертите. 

- 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; 

- Управувањето со отпадот – доколку се воспостави ефикасен систем за 
управување со цврстиот отпад и според тоа не се очекуваат негативни влијанија; 



НАЦРТ СОЖС ИЗВЕШТАЈ  

НА РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАД ВО ЈУГОИСТОЧНИОТ ПЛАНСКИ 
РЕГИОН 

 

 

 

- 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; 

 

Мерки за намалување на влијанијата 

Спроведувањето на регионалното управување со отпад како интегриран и одржлив 
систем има особено големи позитивни влијанија  врз животната средина и здравјето на 
луѓето. Негативните влијанија се мали и тие произлегуваат само доколку при 
управувањто и постапувањето со отпадот не  се  применуваат  задолжителните  
стандарди  и  приписи  поврзани  со  заштита  на  животната средина и управувањето со 
отпадот. 

Мерките од извештајот за СОЖС со кои ќе се ублажат или минимизираат влијанијата 
врз животната средина и човековото здравје се следните: 

 

Мерки за намалување на влијанијата врз населението 

 Инсталациите за управување со отпад треба да бидат лоцирани во не-
сензитивни области. 

 Покрај останатите критериуми, треба да се земе предвид растојанието од 
урбаните места, рекреациони области и зони за водоснабдување; 

 Инсталација на постројки/објекти за третман и депонирање на отпад надвор 
од населени места; 

 Детален преглед на локациите каде што ќе се градат постројките и инсталациите; 
 Целосна имплементација на технички и стандарди за заштита на животната 

средина при изградба на депонии и соодветни постројки за третман и 
преработка на отпад; 

 При пополнување на новите работни места кои ќе се отворат со отворањето 
на капацитети за управување со отпад, да се даде приоритет на локалните 
жители; 

 Активно  вклучување  на  населението  во  процесот  на  подигнување  на  
јавната  свест  за правилно собирање и селектирање на отпадот, во процесот 
на нејзино минимизирање на изворот и испорака на обуки за производство на 
квалитетен компост; 

 Донесување на национални стратешки документи за спречување и 
намалување на отпадот со користење на релевантни економски мерки за 
стимулирање на ова спречување и намалување; 

 Активно учество на населението во јавни дебати, презентации за процесот на 
спроведување на предвидените активности дадени во РПУО; 

 Активно  учество  на  населението  во  процесот  на  утврдување  на  местата  
за  собирање  и селектирање на отпадот, како и на рутите за транспорт на 
отпадот од домаќинствата во временски период и интервал кој одговара на 
нивните потреби; 
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 Примена на економски стимуланси со секоја правилна селекција на отпадот 

со што би се подобрил и квалитетот на живеење на населението, особено 
во општините каде % на наплата е многу низок (о.Конче-10%); 

 Обезбедување на садови за собирање на отпадот за секое домаќинство со цел 
да се покрие 100% од населението во областа; 

 Санацијата  на  нерегуларните   и  диви  депонии  треба  да  се  врши  во  
согласност  со националното законодавство, со што ќе се избегнат и спречат 
негативните влијанија врз животната средина и здравјето  на луѓето. 

 

Мерки за намалување на влијанијата врз квалитетот на воздухот и емисиите 
на стакленички гасови 

 

 Изборот за локација на инсталациите за управување со отпад да не биде 
во близина на населени места, 

 o Намалување   на   миризбата   на   депонијата   со   правилно   собирање   
и   селекција   на биоразградливиот и градинарски отпад на самиот извор и 
намалување на биоразградливата фракција која ќе биде депонирана на 
депонија и со секојдневно покривање на ќелиите на депонијата со земја; 

 Правилна селекција на отпадот за компостирање; 
 Набавка на соодветни садови за одделно собирање и селекција на отпадот 

со што би се избегнала непријатна миризба; 
 Механизацијата  која  ќе  биде  ангажирана  за  собирање  на  отпадот  да  

има  мотори  со последните достапни ЕУРО стандарди со што ќе се намали 
емисијата на издувни гасови во атмосферата; 

 Одредување  на  динамиката  за  собирање  и  транспорт  на  отпадот,  со  што  
емисијата  на издувни гасови ќе се сведе на минимум и нема да создава 
бучава; 

 Отпадот да се транспортира во покриени возилата согласно стандардите 
за транспорт на отпад со цел да не дојде до разнесување на отпадот ниту пак 
ширење на непријатен мирис; 

 Редовна контрола и одржување на ангажираната механизација; 
 Редовна контрола на начинот на депонирање на отпадот, како и начинот на 

компактирање и покривање со земјен слој; 
 Инсталациите за преработка на материјали да имаат инсталирано систем за 

прочистување на гасовите пред нивно испуштање во атмосферата; 
 Следење на квалитетот на депонискиот гас (метан, СО2, H2S,); 

 Следење на процесот на горење на депонискиот гас како и негова контрола 
при собирање и испуштање; 
 

Мерки за намалување на влијанијата врз квалитетот на водата 

 Локацијата на објектите и инсталациите за управување со отпад да не биде 
во близина на значајни површински и подземни води, места за 
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водоснабдување, рекреативни или други чувствителни водни тела, како и 
области кои имаат висок ризик од поплави; 

 Спроведување на детални истражувања за хидрогеолошките и сеизмичките 
карактеристики на теренот со цел избегнување на несакани дејства за време 
на изградба и оперативна фаза на депонијата; 

 Обезбедување  на  соодветни  садови  за  собирање  и  селекција  на  отпадот  
со  што  ќе  се избегне можноста на излевање на исцедокот кој може да 
настане за време на времeното складирање; 

 Изведба на постројка за зафаќање и третман на отпадни води кои се 
создаваат од миењето на моторите на механизацијата и постројките за 
третман на отпадни води; 

 Изведба на постројки за зафаќање на исцедокот од санираните депонии и 
кога е потребно негов третман; 

 Поставување на дренажен слој за собирање на исцедокот со цел негово 
собирање и третман пред да биде испуштен; 

 Поставување на соодветен слој на дното на депонијата во согласност со 
националното и европското законодавство; 

 Правилна изведба на системот за собирање на атмосферските води со што 
би се избегнала несакана појава на поплави кои можат да ја доведат во ризик 
депонијата; 

 Континуирано следење на квалитетот на водата од постројките пред нејзино 
испуштање во најблискиот реципиент како и следење на квалитетот на 
површинските и подземните води; 

 Континуирано следење на квалитетот на површинските и подземните води 
на локацијата каде што е поставена депонијата. 

 

Мерки за намалување на влијанијата врз квалитет на почва 

 Избегнување на локации кои се погодни за земјоделски активности; 
 Спроведување на детални истражувања за хидрогеолошките и сеизмичките 

карактеристики на теренот со цел избегнување на несакани дејства за време 
на изградба и оперативна фаза на депонијата; 

 Избегнување на локации за депонија каде има голема шумска маса со што 
би се спречила можна појава на ерозија; 

 Обезбедување  на  соодветни  садови  за  собирање  и  селекција  на  отпадот  
со  што  ќе  се избегне можноста за создавање на  исцедок кој може да настане 
за време на привременото складирање и негово истекување во почвата; 

 Инсталирање на соодветен систем за дренажа со цел да се избегнат поплави, 
истекување на исцедокот итн., 

 Употреба на механизација со високи стандарди со што би се избегнало 
истекување на масла или горива во почвата; 

 Следење  на  процесот  на  добивање  на  компост  со  што  би  се  избегнало  
загадување  на почвата; 

 Следење на квалитетот на почвата околу постројките за управување со отпадот. 
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Мерки за намалување на влијанијата врз биодиверзитетот 

 Избегнување локации за изградба на објекти и инсталации за управување со 
отпад кои се во близина или се под заштита, предвидени за заштита и на кои 
се лоцирани значајни екосистеми или значајни природни живеалишта; 

 Објектите и инсталациите за управување со отпад да бидат соодветно 
заштитени односно оградени од околната средина со што би се избегнало 
нивно евентуално оштетување, а со тоа и ќе се избегнат несакани дејства за 
околниот животински свет; 

 Соодветно депонирање и покривање со земјен слој на депониите согласно 
правилата со цел избегнување на штетници, муви и птици и покривање на 
отпадот; 

 При  санацијата  на  нерегуларните  и  диви  депонии  треба  да  се  применат 
сите  мерки  за заштита и намалување на влијанијата врз биодиверзитетот. 

 

Мерки  за намалување на влијанијата врз материјалните добра 

 Избегнување локации за изградба на објекти и инсталации за управување со 
отпад кои се од особена важност, сензитивни локации или населени места; 

 Правилна  селекција  на  отпадот  со  цел  максимално  искористување  на  
рециклибилните материјали за да се минимизира употребата на природни 
ресурси; 

 Производство на топлина и електрична енергија од депонискиот гас; 
 Искористување на цврстото гориво добиено од отпадот; 
 Примена на домашното компостирање во домаќинствата; 
 Примена на ЦЛО – производ сличен на компост како покривен слој во депониите. 

 

Мерки за намалување на влијанијата врз културното и природно наследство 

 Почитување на националното и меѓународното законодавство за 
избегнување на избор на локација за инсталациите и постројките кои се од 
особено културолошко и природно значење; 

 Посебно внимание и контрола за време на конструктивната и оперативната 
фаза доколку дојде до пронаоѓање на значајни културолошки наоѓалишта или 
споменици кои се од особено значење. Со истите да се постапува согласно 
Законот за заштита на културно наследство; 

 Намалување на визуелното влијание врз културното и природното наследство. 
 

Мерки за намалување на влијанијата врз пределот 

 Избегнување   на   локации   за   поставување   на   објекти   и   
инсталации   на   места   со карактеристични предели и/или заштитени 
подрачја или потенцијални карактеристични предели за заштита; 

 Контрола  за  време  на  изведба  и  оперативност  на  објектите  од  
визуелен  аспект  да  се намалат визуелните влијанија; 
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 Да се разгледаат како најдобри локации поранешни каменоломи или 
неплодни земјени површини; 

 Да се примени вештачка (ограда) или природно  оградување (дрвореди) 
за намалување на влијанијата од инсталациите во околниот предел; 

 Обезбедување на соодветни садови за правилно собирање и селекција 
на отпадот да не дојде до расфрлање на отпадот; 

 Почеста фреквенција на собирање на отпадот со цел да се намали 
временскиот интервал на времено складирање и со тоа да се избегне 
можноста за преоптоварување на претоварните станици и другите 
собирни места; 

 При санација на нерегуларните и диви депонии истите да се 
ревитализираат со примена на пејзажна хортикултура која ќе се адаптира 
на постоечкиот предел. 

 

Беа разгледани следните алтернативи: состојба без имплементација на планот, 
алтернатива 1, алтернатива 2 и алтернатива 3 - идеално сценарио, при што за секоја 
тематска област беше дадена оценка за позитивното/негативното влијание од мерките, 
при што се дојде до заклучок дека Алтернативата 3  со имплементација на 
регионална депонија Доброшинци+претоварна станица во Валандово+3 
канти+домашно компотирање) е подобра од повеќе аспекти и се препорачува да се 
следи. 

 

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; 

- 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 

 

Согласно законските обврски започната е постапка за стратегиска оцена на 
животната средина и изготвен е нацрт извештај од стратешката проценка. Постапката за 
стратегиска оцена на животната средина има за цел да обезбеди дека целите за 
управување со отпадот зацртани во Регионалниот план  за  управување  со  отпадот  
одговараат  на  националните  цели  содржани  во  повисоките стратешки документи 
како и на локалните планови и програми. Извештајот ги идентификуваше и анализираше 
можните влијанија врз животната средина предизвикани од имплементацијата на 
планскиот документ, за да се обезбеди дека последиците врз животната средина 
предизвикани од стратешките одлуки се идентификувани уште во фазата на неговото 
изготвување и планирање. Извештајот исто така предложи соодветни мерки за 
спречување/намалување на влијанијата како и план за мониторинг на секој медиум и на 
секоја област на животна средина. 

За да се овозможи јасен преглед на можните влијанија врз животната средина 
предизвикани од спроведувањето на Планот, направена е споредба помеѓу сценариото 
„нула“ (уште наречено сценарио кога не се прави ништо - “do nothing”) и трите 
преферирани сценарија според методот на рангирање на MCA. Исто така беше 
направена и споредба помеѓу преферираните сценарија од аспект на животната 
средина, при што беше избрано најдоброто сценарио. 

Согласно анализите, општа проценка е дека имплементацијата на планскиот 
документ – Регионален план за управување со отпадот – не претставува закана за 
природата и за животната средина. Овој плански документ не е во конфликт со 
актуелните и релевантни стратешки документи кои се повисоко во хиерархијата како и 
со локалните плански документи. Истиот е усогласен со целите за управување со 
отпадот утврдени во повисоките национални документи и работи во насока на нивна 
реализација. Истовремено, Регионалниот план за управување со отпад е во согласност 
со хиерархијата за управување со отпад и со европското Acquis. Планскиот документ се 
очекува да предизвика значително и долгорочно позитивно влијание на населението и 
на животната средина во регионот, така што ќе овозможи трајно решавање на 
проблемот со отпадот, што од своја страна ќе доведе до други позитивни влијанија. 

Сепак, за да може предложеното сценарио да се имплементира согласно 
барањата за животна средина, неопходно е да се земат предвид следниве препораки: 

 Воспоставување  на  ефикасни  и  ефективни  институционални  поставености  на  
локално  и регионално ниво за имплементација на системот за интегрирано 
управување со отпадот; 

 Промовирање на преферираното сценарио во јавноста и поголема свест за 
позитивното влијание од идниот систем за управување со отпадот; 

 Овозможување  консултации  со  јавноста  во  идните  процеси  (оцена  на  
влијанието  врз животната средина и интегрирана контрола и спречување на 
загадувањето); 
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 Кога ќе се предлагаат можни локации за тоа каде да се наоѓаат инсталациите за 
управување со отпадот (депонии, претоварни станици) да се земат предвид 
следниве работи: да се избегнуваат заштитени подрачја, културни и туристички 
подрачја, резиденцијални подрачја. 
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16.  ПРИЛОЗИ 

 

ОБЈАВА НА НАЦРТ ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНКА ВРЗ ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА  
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17.  ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

Листа на национална законска регулатива 

 Закон за животна средина (“Службен Весник на РМ“ бр 53/05, 81/05 24/07, 159/08, 
83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14, 44/15, 129/15 и 192/125); 

 Уредба за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се 
утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз 
животната средина (“Службен Весник на РМ” бр. 74/05); 

 Правилник за содржината на барањата што треба да ги исполнува студијата за 
оцена на влијанието на проектот врз животната средина (“Службен Весник на РМ” 
бр. 33/06); 

 Уредба за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие 
стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапката за 
оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на 
луѓето (“Службен Весник на РМ” бр. 153/07); 

 Уредба за содржината на извештајот за стратегиска оцена на животната средина 
(“Службен Весник на РМ” бр. 153/07); 

 Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали 
определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз 
животната средина и врз здравјето на луѓето (“Службен Весник на РМ” бр. 144/07); 

 Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, 
како и планови и програми од областа на животната средина (“Службен Весник на 
РМ” бр. 147/08); 

 Закон за градење (“Службен Весник на РМ“ бр. 130/09, 124/10, 59/11,13/12, 39/12, 
144/12, 25/13);  

 Закон за просторно и урбанистичко планирање (“Службен Весник на РМ“ бр. 51/05, 
137/07, 24/08, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 60/11, 144/12, 55/13, 70/13 ); 

 Закон за спроведување на просторен план на РМ (“Службен Весник на РМ“ бр. 
39/04); 

 Закон за градежно земјиште (“Службен Весник на РМ“ бр. 82/08 и бр. 143/08); 
 Закон за земјоделско земјиште (“Службен Весник на РМ“ бр. 29/98, бр. 18/99, бр. 
 02/04 и бр. 135/07); 
 Правилник за уредување на просторот (“Службен Весник на РМ“, бр. 2/02);  
 Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (“Службен 

Весник на РМ“  бр. 78/06); 
 Закон за туристички развојни зони (“Службен Весник на РМ“ бр.141/12); 
 Закон за туристичка дејност (“Службен Весник на РМ“ бр.62/04, 89/08); 
 Закон за води (“Службен Весник на РМ“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 

23/13); 
 Уредба за класификација на водите (“Службен Весник на РМ“ бр.18/99 од 31 

септември 1999 година); 
 Закон за управување со отпад - пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр.09/11, 

123/12, 51/15 и 156/15); 
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 Листа на отпади (“Службен Весник на РМ” бр. 100/05) 
 Правилник за општите правила за постапување со комуналниот и со другите 

видови неопасен отпад (“Службен Весник на РМ “ бр. 147/07) 
 Закон за квалитет на амбиентен воздух (“Службен Весник на РМ“ бр.67/04, 92/07, 

35/10, 47/11; 59/12, 100/12); 
 Правилник за максимално дозволени концентрации и количества на штетни 

материи кои можат да се испуштаат во воздухот од одредени извори на загадување 
(“Службен Весник на РМ бр.03/90); 

 Емисии во амбиентен воздух (“Службен Весник на РМ“ бр. 79/11); 
 Закон за заштита од бучава во животна средина (“Службен Весник на РМ“ бр.79/07, 

124/10, 47/11);  
 Правилник за граничните вредности на ниво на бучава во животната средина 

(“Службен Весник на РМ бр.147/08); 
 Закон за заштита на културно наследство (“Службен Весник на РМ бр.20/04, 115/07, 

18/11, 148/11, 23/13); 
 Закон за заштита и благосостојба на животните (“Службен Весник на РМ“ бр.113/07, 

136/11);  
 Закон за заштита на растенијата (“Службен Весник на РМ“ бр. 25/98, 6/00); 
 Закон за заштита на природата (“Службен Весник на РМ“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 

35/10, 47/11, 148/11, 13/13); 
 Законот за шуми (“Службен Весник на РМ“ бр. 64/09) 
 Закон за заштита и спасување (“Службен Весник на РМ“ бр. 36/04 и бр. 79/07) 
 Закон за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот 

регион (“Службен Весник на РМ“ бр. 75/10); 
 SEA Directive 2001/42/EC; 
 ЕУ Директиви за почва (СОМ (2006)232); 
 Директива за Оценка на влијанието врз животната средина (85/337/ЕЕС) дополнета 

со Директивите 97/11/ЕС и 2003/35/ЕС; 

Други законски и подзаконски акти во делот на управување со отпад кои се од значење 
за подготовката на СОЖС се наведени подолу: 

 

 Правилник за количеството на биоразградливи состојки во отпадот што смее да 
се депонира („Службен весник на Република Македонија “ бр. 108/09); 

 Правилник за општите правила за постапување со комуналниот и со другите 
видови неопасен отпад („Службен весник на Република Македонија“ бр.147/07); 

 Листа на видови отпад („Службен весник на Република Македонија “ бр. 100/05); 
 Правилник за начинот и условите за функционирање на интегрирана мрежа за 

отстранување на отпадот („Службен весник на Република Македонија “ бр. 7/06); 
 Правилник за начинот и условите за складирање на отпад, како и за условите 

кои треба да ги исполнуваат локациите на кои што се врши складирање на отпад 
(„Службен весник на Република Македонија “ бр. 29/07); 

 Закон за водите („Службен весник на РМ“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 
44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16); 
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 Закон за квалитетот на амбиентниот воздух („Службен весник на РМ“ бр. 67/04, 
92/07, 35/10, 47/11, 100/12, 163/13 и 146/15); 

 Закон за заштита на природата („Службен весник на РМ“ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 
35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16); 

 Закон за заштита од бучава во животна средина („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 79/07, 124/10, 47/11,163/13 и 145/15); 

 Законот за управување со пакување и отпад од пакување („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 39/12, 163/13, 146/15) 

 Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и 
акумулатори („Службен весник на Република Македонија“ бр. 140/10, 47/11, 
148/11, 39/12, 163/13, 146/15); и 

 Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна 
електрична и електронска опрема („Службен весник на Република Македонија“ 
бр. 06/12, 163/13, 146/15). 
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Слика 12. Локација на општинските нестандардни и диви депонии во ЈИ регион во ГИС (близина 
до населени места, водотеци, извори и бунари) и Заштитени подрачја во регионот 
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Слика 13. Локација на општинските нестандардни и диви депонии во ЈИ регион во ГИС (Corine 
land cover 2012-Користење а земјиште) 
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Листа на депонии, карактеристики и нивна категоризација,  како и индикативни 
трошоци за нивна санација (теренска посета во Фебруари 2017 год.) 

 

назив општина Х Y м2 
река (близина 

во метри) 

нас.место 
(близина 
во метри) 

ризик 
трошоци за 

санација 
(EUR) 

Стојаково Богданци 0633768 4556998 2100 не 600 II 45675

Чебите јавори Богданци 0635056 4564284 600 50 2000 II 13050

Градска 
депонија 
Богданци 

Богданци 0631548 4562927 20000 не 800 II 435000 

Еднокуќево Босилово 0645577 4589443 16900 5 200 I 553475 

Моноспитово Босилово 0647787 4586840 1000 не 500 II 21750

Бориево Босилово 0648569 4588093 2500 не 300 II 54375

Турново Босилово 0650836 4589120 6000 не 800 II 130500 

Штука и 
Иловица 

Босилово 0651310 4592556 9000 3 500 I 294750 

Радово Босилово 0648342 4591935 3000 не 200 II 65250

Босилово Босилово 0645638 4590667 10000 не 1000 II 217500

Робово Босилово 0643343 4589159 2000 не 50 II 43500 

Василево-пред 
влез 

Василево 0638195 4594551 3600 300 700 II 78300 

Василево-
излез1 

Василево 0638476 4593247 1500 400 200 II 32625 

Василево-
излез2 

Василево 0638805 4552886 50 300 500 II 1087,5 

Пиперово Василево 0640540 4594000 2000 25 150 II 43500

Градошорци Василево 0637548 4596259 150 не 1000 II 3262,5

Добрешинци Василево 0638700 4599459 110000 не не II 2970410 

Сува река-
Валандово 

Валандово 0634762 4575941 15000 не 4000 III 273750 

Пирава Валандово 0628093 4576814 2000 не 780 II 43500

Пупкав рид-
Брајковци 

Валандово 0626693 4572775 1000 150 600 II 21750 

Судино имање-
викенд 

нас.Дојран 
Дојран 0645196 4560452 400 не 2 II 8700 

Николиќ Дојран 0647211 4570792 5000 не 600 II 108750

Карач Дојран Дојран   10000 не 400 I 327500 

Дикилташ Дојран 0643885 4562850 10000 не 1200 I 327500

Градска 
депонија 
Гевгелија 

Гевгелија 0628211 4556540 20000 5 1500 I 655000 

Богородица Гевгелија 0631202 4555681 4000 не 
до граница 
со Р.Грција 

II 87000 

Негорци Гевгелија 0623411 4560843 5000 не 1000 III 91250

Радовиш-
Сушица 

Радовиш 0621150 4611254 20000 не 2500 III 365000 
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Радовиш-
Плачковица 

Радовиш 0622984 4612733 3000 не 600 III 54750 

Конче-Крст чука Конче 0616943 4596553 5000 не 600 II 108750

Конче-Љубница Конче 0613962 4596515 750 не 500 III 13687,5 

Дедино Конче 0619202 4603656 150 0 10 I 4912,5

Костурино Струмица 0633859 4578985 100 не 2000 III 1825

Банско Струмица 0647320 4584006 7000 2 200 I 229250 

Дабиле Струмица 0642440 4590708 3000 0 150 I 98250

Просениково Струмица 0640499 4591774 4800 не 100 III 87600 

Вељуса Струмица 0633910 4591778 900 0 1000 II 19575

Вадоча Струмица 0633458 4581224 6000 0 400 II 130500

Баница Струмица 0635675 4589946 560 не 700 III 10220 

Тркања Струмица  24000 не 2000 III 438000

Солена река Ново село 0659298 4587221 5000 50 3000 III 91250

Сушица Ново село 0653832 4589091 2000 не 300 III 36500 

Вкупно (без 
Доброшинци) 

 
  

    
5.668.370 

 

 

Слика 14. Предлог концепт на Сценарио 3Б за воспоставување Интегриран систем за 
управување со отпад во Југоисточниот плански регион 


