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Не-техничко резиме 

 
 
Вовед 
 
Оваа студија за оцена на влијанието врз животната средина претставува документ за 
подршка на процесот на планирање и спроведување на проект за фарма на ветер 
(инсталација за производство на електрична енергија од силата на ветерот). 
Планираната локација на фармата на ветер е на територијата на општината Штип. 
 
Предлагач и инвеститор на проектот е INVALL Macedonia, чија интенција е да 
интегрира значајно количество на електрична енергија од обновливи извори на 
македонскиот енергетски пазар. Тоа ќе овозможи големи придобивки во доменот на 
заштитата на животната средина во форма на намалување на емисиите на 
стакленички и други штетни гасови, кои се производ од користење на фосилни горива 
(јаглен, нафта, итн.) 
 
Оваа студија за ОВЖС е изготвена од страна на Емпириа - ЕМС. Истата е во 
согласност со барањата на македонската регулатива за ОВЖС и насоките во 
извештајот за определување на обемот и содржината на ОВЖС доставен од страна на 
Министерството за животна средина и просторно планирање.  
 
Предложената фарма на ветер е лоцирана во рурално подрачје, југоисточно од градот 
Штип. Проектот предвидува инсталирање на 65 ветерни турбини. Секоја турбина ќе 
поседува производствен капацитет од 3 MW. Турбинската конструкција е составена од 
ротор со дијаметар од 100 метри со три аксијално поставени перки инсталирани на 
бетонски столб. Средна вредност на произведениот напон е 12 kV. Турбините ќе бидат 
поврзани со подстаница со подземен кабел за пренос на електрична енергија. 
 
Градежните работи ќе опфатат изградба на нови пристапни патишта или адаптирање 
на постојни патишта, изградба на фундаменти за ветерни турбински конструкции, 
подигнување и инсталирање на турбини, изградба на подстаница, инсталирање на 
подземна кабловска линија, изградба на надземна линија за пренос на електрична 
енергија и реставрација / ревитализација на градежната локација.  
 
 
Цели на проектот и разгледани алтернативи 
 
Силата на ветерот претставува технички и комерцијално оправдан извор на обновлива 
енергија, подржана од голем број на меѓународни глобални и регионални иницијативи. 
 
Со спроведување на проектот за фармата на ветер – Штип, INVALL Macedonia ќе даде 
сопствен придонес за намалување на нивото на емисија на гасови кои го 
предизвикуваат ефектот на стаклена градина и се главен фактор за настанување на 
климатските промени.  
 
Во рамките на иницијалната фаза на проектот, INVALL Macedonia спроведе процес за 
селекција на погодна локација за изградба на фарма на ветер. Секоја од 
потенцијалните алтернативни локации беше анализирана врз основа на технички, 
социјални, комерцијални и еколошки критериуми. Како најпогодна, беше избрана 
локацијата на територијата на општината Штип. Преглед на алтернативните решенија 
е даден во поглавјето 1 на оваа студија. 
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За време на процесот на планирање на фармата на ветер – Штип и нејзините основни 
параметри (број и моќност на турбини), беа разгледани различни варијабли, 
вклучително и податоци од мониторинг на ветерот. Конечниот проект ќе биде предмет 
на финални енергетски студии и студии за избор на оптимална опрема и материјали, а 
ќе зависи и од условите и барањата за одобрување на проектот од страна на 
релевантните тела и институции. Оцената на влијанието врз животната средина 
презентирана во оваа студија ќе овозможи соодветно и релевантно вклучување на 
параметрите и аспектите на заштита на животната средина во процесот на 
проектирање на фармата на ветер. Може да се заклучи дека влијанијата врз животната 
средина ќе бидат генерално во согласност со констатациите дадени во оваа студија 
или, во некои случаи, и помали, поради конзервативната природа на самата оцена. 
 
 
Опис на проектот 
 
Детален опис на проектот и неговите карактеристики е даден во поглавјето 2 на оваа 
студија. 
 
Проектот предвидува инсталирање на вкупно 65 ветерни турбини, секоја со капацитет 
од 3 MW. Турбините ќе бидат лоцирани во групи, во три географски секции во рамките 
на локацијата, и тоа: 

• Секција 1 – потег с.Долани - с.Чифлик 

• Секција 2 – потег с.Шопур - с.Кошево 

• Секција 3 – област околу с.Шашаварлија 
 
Секоја турбинска конструкција ќе биде составена од армирано-бетонски фундамент и 
носечки столб, турбина со три перки и гондола во која се сместени трансмисија, 
генератор, хидраулика, мотори, сопирачки, електронска контрола, комуникациска 
опрема и системи за подмачкување. 
 
Придружните работи вклучуваат пристапни патишта, подстаница, подземни кабли и 
воздушна трансмисиона линија.  
 
Фазата на изградба ќе вклучи: 

• Доставување на опрема и материјали на градежната локација 

• Земјени и бетонски работи за турбински фундаменти, подстаница и пристапни 
патишта 

• Подигнување и инсталирање на турбини 

• Ископ за подземни кабли 

• Конструкција на воздушна трансмисиона линија 
 
Воздушната трансмисиона линија ќе биде предмет на посебна студија за оцена на 
влијание врз живтната средина. 
 
Контекст на планирање и добивање решение со кое се издава согласност 
 
Проектниот предлог за изградба на фармата на ветер е вклучен во Прилогот 2 на 
Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се 
утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанието врз 
животната средина. 
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Надлежен орган за спроведување на постапката за ОВЖС е Министерството за 
животна средина и просторно планирање, кое ја извести INVALL Macedonia за 
потребата од спроведување на ОВЖС и го определи обемот на студијата за ОВЖС. 
 
Оваа студија е изготвена согласно утврдениот обем од страна на МЖСПП и ќе биде 
предмет на спроведување на постапка за издавање на решение со кое се дава 
согласност за спроведување на проектот, согласно Законот за животната средина. 
 
 
Опис на животната средина во подрачјето 
 
Постојната животна средина на подрачјето во кое припаѓа локацијата на фармата на 
ветер - Штип е детално опишана во поглавјето 3 на оваа студија. 
 

Клима 
 
Подрачјето се карактеризира со ниска до средно голема надморска височина, 
орографска отвореност за долготрајни осончувања и оскудност со висока вегетација. 
Просечната годишна температура во подрачјето изнесува 12,8 °С. Најстуден месец е 
јануари, со просечна месечна температура од 1,4 °С. Најтопол месец е јули, со 
просечна месечна температура од 23,7 °С.  
 
Подрачјето спаѓа во подрачја со малку врнежи. Просечната годишна сума изнесува 472 
mm. Во текот на годината, врнежите се нерамномерно распоредени. Главниот 
максимум е во мај со просечна месечна сума од 63,3 mm, а секундарниот максимум е 
во ноември, просечно 54,3 mm. Главниот минимум е во август, просечно 29,3 mm, а 
секундарниот минимум е во февруари, просечно 34,1 mm. 
 
Регионот се карактеризира со ветрови. Просечната годишна брзина изнесува 5,7 
m/sec, а максималната брзина достигнува до 27,0 m/sec. Се јавува доста изедначено 
преку целата година, но со поголема зачестеност е во јули и август. 
 

Квалитет на воздух 
 
Квалитетот на воздухот на локацијата на фармата на ветер не е нарушен од емисии од 
индустриски активности или интензивен сообраќај. Фазата на изградба ќе вклучи широк 
опсег на земјени градежни работи кои имаат потенцијал за емисија на прашина. 
Следствено на тоа, управувањето со животната средина ќе опфати контрола на мерки 
за минимизирање на овие емисии. 
 

Квалитет на површински води 
 
Локацијата на фармата на ветер – Штип е дел од територијата на сливното подрачје на 
реката Брегалница, која претставува најголем воден потенцијал во поширокиот регион. 
Поради ридско – планинскиот карактер на подрачјето на локацијата, хидролошката 
мрежа вклучува кратки и мали водотеци. 
 
Главни видови на загадување на водотеците потекнуваат од комуналните отпадни 
води од населените места и загадувањата од земјоделско-сточарските активности, кои 
не се со интензивен карактер. Квалитетот на површинските води не е нарушен од 
емисии од индустриски активности. 
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Бучава 
 
Заради карактерот на локацијата и оддалеченоста од главните емитери на бучава, 
може да се заклучи дека во подрачјето на фармата на ветер, нивоата на бучава се во 
рамките на амбиенталните нивоа и во рамките на максимално дозволените граници, 
без интензивно континуирано присуство на бучава создадена од антропогени извори и 
активности. 
 

Флора и фауна 
 
Просторот на пошироката локација на фармата на ветер е хомоген во однос на 
биомската застапеност. На целата површина на овој простор се наоѓаат два биоми, 
биомот на медитерански полупустини и биомот на субмедитеранско-балкански шуми, 
кои меѓусебно се преплетуваат. 
 
Видовите на флората и фауната на подрачјето се карактеристични за наведените 
биоми. Детален преглед на идентификуваните карактеритични видови флора и фауна, 
како и нивната потенцијална загрозеност е даден во поглавјето 3.9 на оваа студија. 
 
 
Потенцијални влијанија врз животната средина 
 
Потенцијалните влијанија врз животната средина од фармата на ветер – Штип се 
идентификувани во поглавјето 4 на оваа студија. 
 

Визуелни аспекти и предел 
 
По својата природа, ветерните турбини се вообичаено позиционирани на експонирани 
локации. Бидејќи претставуваат високи конструкции, тие се визуелно забележителни 
до релативно големи растојанија. Фармата на ветер – Штип не претставува исклучок во 
тој смисол, и нејзините ветерни турбини ќе бидат јасно видливи од различни позиции 
во подрачјето. Во споредба со нив, визуелното влијание на придружните постројки и 
објекти ќе биде незначително. 
 
Имајќи во предвид дека овој вид влијанија се од субјективна природа, за целите на 
оваа студија, направени се симулации на вклопувањето на ветерните турбини во 
визуелниот изглед на пределот. Сликите во Прилог 2 овозможуваат индикативна 
претстава за карактеристичниот изглед на пределот на различни сегменти на 
подрачјето на локацијата. 
 
Конечната диспозиција на секоја од ветерните турбини на локацијата на фармата на 
ветер ќе биде утврдена со цел да се достигне прифатливо ниво на производство на 
енергија, а имајќи ги во предвид потенцијалните визуелни аспекти и останатите 
аспекти на животната средина. 
 
Дизајнот на турбините и изборот на соодветна матирана бела боја ќе даде придонес 
кон подобрен изглед и вклопување на турбинските конструкции и перки во амбиентот и 
пределот на локацијата. Постојната вегетација и дрвја на некои микро-локации можат 
да ја намалат видливоста на дел од турбинските конструкции. 
 

Аспекти на биолошка разновидност 
 
Со спроведување на соодветни мерки и активности во фазите на изградба и 
оперативност, фармата на ветер – Штип нема да предизвика посериозен негативен 
ефект врз биотопскиот состав на подрачјето. 
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Во однос на флората, исто така не постои потенцијал за значајни влијанија. Одредени 
минимални ефекти се можни во фазата на изградба, подобрување или пробивање на 
пристапните патишта. 
 

Истото се однесува за дел од фаунистичките видови, како што се безрбетниците, 
водоземците, влечугите и копнените цицачи. Најзначајно потенцијално негативно 
влијание од ветерните турбини, пред се во оперативната фаза на фармата на ветер, е 
можно во случајот со птиците и лилјаците. Овие потенцијални влијанија вклучуваат 
загуба на ловишта, евентуална потреба од промена на миграциони коридори и 
опасност од судар со перките на ветерните турбини. Во случајот со фармата на ветер 
– Штип, интензитетот на овие влијанија е оценет од мал до среден. 
 
Во предметниот простор нема гнездови места на значајни видови на грабливи птици 
или одморалишта на лилјаци, што е позитивен момент, кој имплицира минорно 
влијание и потенцијален мал ефект врз овие видови од спроведување на проектот. 
Ова е сепак условено со спроведување на соодветни мерки за избегнување на 
потенцијалните влијанија и благовремено започнување на активностите за мониторинг. 
 

Бучава 
 
Фармата на ветер – Штип ќе создава бучава во текот на изградбата и во оперативната 
фаза. 
 

(i) Фаза на изградба 

Главниот извор на штетна бучава во текот на фазата на изградба, вклучувајќи 
транспорт и инсталирање на ветерните турбини, се градежната механизација и 
опрема, како и постапките на ракување со градежните материјали. Најголемото ниво 
на овој вид на бучава достигнува до 80 - 90 dB (A). Ако се има в предвид значајната 
оддалеченост на индивидуалните локации на ветерните турбини од населените места 
и фактот дека работењето на наведените извори не е континуирано, генерирањето на 
штетна бучава ќе биде повремено и нема да предизвика значајно влијание врз 
животната средина и локалното население. 
 

(ii) Оперативна фаза 
 
Експертските истражувања за искористување на силата на ветер во Европската Унија 
покажуваат дека нивото на бучава на растојание од 200 метри од турбината изнесува 
околу 43 dB, во случај кога на изворот (турбината) нивото изнесува 100 dB, што е 
вообичаено ниво на бучава кое го создаваат современите турбини. Суперпозицијата на 
две нивоа на бучава од 43 dB на турбини на меѓусебно растојание поголемо од 250 
метри резултира со ниво на бучава од 45 dB. Според тоа, поради воздушната 
атенуација, бучавата од ветерните турбини нема да предизвика значително влијание 
на амбиенталната акустична средина. 
 

Сообраќајно – транспортни аспекти 
 
Главните влијанија од фармата на ветер – Штип поврзани со транспортот и 
сообраќајот ќе настанат во текот на фазата на нејзина изградба. Оваа фаза имплицира 
потреба од соодветно внимание, поради (1) зголемување на интензитетот и волуменот 
на сообраќајот на патиштата со (просечно) пониска сообраќајна оптовареност и (2) 
користење на габаритно големи и тешки возила. 
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Со започнување на оперативната фаза на проектот ќе има драстично намалување на 
нивото на присутност на луѓе, пред се персонал на операторот за контрола и 
одржување на инфраструктурата и опремата на фармата. Според тоа, влијанието од 
сообраќајот во текот на оваа фаза ќе биде минорно и соодветно управувано. 
 
За да се обезбеди минимизирање на влијанијата од траснпортот и сообраќајот за 
време на изградбата и оперативниот период, ќе бидат превземени одреден број на 
мерки. Овие мерки ќе бидат вклучени во Планот за транспорт и сообраќај кој ќе биде 
изработен за потребите на проектот. 
 

Електромагнетни пречки 
 
Во поширокото подрачје на локацијата на фармата на ветер – Штип, на петнаесеттина 
километри воздушна линија на северо-исток, на локалитетот Туртел (планиски масив 
Плачковица), е лоциран комуникациски центар. Поради значителното растојание и 
правецот на комуникациските коридори, не постои можност за интерференција помеѓу 
двете инсталации. 
 

Безбедносни аспекти 
 
Принципиелните безбедносни аспекти и потенцијални влијанија врз безбедноста на 
луѓето, идентификувани во врска со фармата на ветер се однесуваат на: 

• Воздушна пловидба 

o Во подрачјето на локацијата на фармата на ветер не постојат 
аеродромски писти и придружна инфраструктура. 

o Поради својата висина и видливост, конструкциите на ветерните турбини 
се лесно забележливи и не претставуваат реална опасност во однос на 
безбедноста на евентуални операции за авионско прскање на 
земјоделски површини. 

• Физичка безбедност поврзана со самите турбини. Аспектите на физичката 
безбедност ќе бидат земени в предвид преку соодветно вклучување на 
барањата дадени во македонските и меѓународните стандарди за 
проектирање и изведба на сите градежно-технички елементи, 
инфраструктура и опрема. Во тој контекст, треба да се споменат 
стандардите за проектирање во сеизмички активни зони, стандардите за 
бетонски и челичени конструкции, стандардите за кранови, итн. Ризикот во 
однос на физичката безбедност на луѓето и возилата поврзана со директен 
контакт со ротирачка перка е целосно занемарлив, пред се поради фактот 
што помеѓу долната кота на конструкцијата и долната положба на перките 
има минимално растојание од околу 50-тина метри. 

• Безбедност од електрична опасност. Безбедноста од електрични удари ќе 
биде постигната преку прецизно следење на барањата вградени во 
релевантните стандарди за постројките, опремата и севкупната 
инсталација. 

• Електрични и магнетни полиња (ЕМП). Главните извори на ЕМП се 
поврзани со електричната опрема во самата турбина, подстаницата и 
кабловската инсталација за подземно и надземно поврзување. Овие ЕМП, 
во голема мерка, имаат локализиран карактер. Фармата на ветер, односно 
нејзините ветерни турбини ќе бидат на релативно големо растојание од 
јавни површини и лоцирани на сртови, ретко посетувани од луѓе, а опремата 
ќе биде конструирана согласно широко усвоени индустриски пракси. 
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Кумулативни влијанија 
 
Во релација со предложената фарма, кумулативни ефекти можат да се појават како 
резултат на други постојни или потенцијални идни проекти во близина, вклучувајќи 
други потенцијални идни фарми на ветер. 
 
Не постојат оперативни фарми на ветер во околината на локацијата на фармата на 
ветер – Штип. Всушност, сеуште не постои оперативна фарма на ветер на 
територијата на Република Македонија.  
 
Единствено значајна индустриска активност во поширокото подрачје на предложената 
фарма на ветер е експлоатацијата на минерални суровини во рудникот Бучим, кој се 
наоѓа на југо-источната страна на локацијата на фармата, на подрачјето помеѓу селата 
Бучим и Тополница, општина Радовиш. Влијанијата врз животната средина од 
рудникот Бучим немаат слична природа како потенцијалните влијанија од фармата на 
ветер – Штип и, според тоа, не постои потенцијал за нивна интеракција.  
 
Во рамките на локацијата на фармата на ветер - Штип и во нејзиното блиско 
опкружување не постојат други значајни индустриско – стопански активности, чии 
влијанија врз животната средина би можеле да предизвикаат интеракција и ефект на 
кумулативно влијание. 
 
 
Мерки за намалување на влијанијата 
 
Во релација со идентификуваните потенцијални влијанија врз животната средина од 
фармата на ветер – Штип утврдени се мерки за нивно избегнување или намалување. 
 
Секоја од предложените мерки е опишана во поглавјето 5 на оваа студија.  
 
 
Оправданост на проектот 
 
Резимирано, спроведувањето на проектот е оправдано поради следните причини: 

� Проектот користи обновлив извор на енергија за производство на 
електрична енергија за околу 115.000 домаќинства. 

� Проектот овозможува дополнително количество на енергија на 
националниот енергетски пазар. 

� Проектот овозможува замена на производство на енергија од фосилни 
горива и намалување на емисиите на стакленички гасови во 
апроксимативно количество од 155.000 тони на годишно ниво. 

� Проектот дава придонес кон заложбите на Република Македонија за 
постигнување на целите за искористување на обновливи извори на енергија 
и зголемување на енергетската ефикасност. 

� Спроведувањето на Проектот согласно насоките дадени во овој документ не 
ги компромитира вредностите на животната средина на локацијата и 
поширокото подрачје, вклучувајќи ги еколошките, природните и културните 
вредности, квалитетот на воздухот и водите. Проектот не претставува 
дополнителен притисок и товар врз локалните ресурси. 

� Оперативноста на Проектот е компатибилна со постојното користење на 
земјиштето, вклучувајќи ги земјоделско – сточарските активности.  

� Проектот е комерцијално оправдан. 
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� Проектот ќе овозможи мал, но значаен, пораст на локалната економија, 
особено во фазата на изградба. 

� Постои изразена подршка за проектот од страна на локалната самоуправа. 

� Проектот е во согласност со целите на одржливиот развој, барањата за 
меѓу-генерациска правичност, барањата за конзервација на биолошката 
разновидност и еколошкиот интегритет. 
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Non-technical Summary 

 
 
Introduction 
 
This study for environmental impact assessment represents a support document for the 
process of planning and implementation of a project for development of a wind farm 
(installation for production of electricity by utilization of wind power). Planned location for the 
wind farm is on territory of the municipality of Stip. 
 
Project developer and investor is INVALL Macedonia, which intention is to integrate 
significant quantity of electricity on the Macedonian energy market produced by renewable 
source. This will provide important benefits in the area of environment protection through 
savings of greenhouse and other gas emissions, which are accompanying product of 
utilization of fossil fuels (coal, oil, etc). 
 
This EIA study has been prepared by Empiria – EMS. It is in accordance with the 
requirements stipulated in the Macedonian EIA regulation and directions given by the 
Ministry of Environment and Physical Planning in the EIA scoping report. 
 
Proposed wind farm is located in rural area, south-east from the city of Stip. The project 
envisages installation of 65 wind turbines. Nominal power of each turbine will be 3 MW. It is a 
horizontal shaft turbine, with rotor diameter of 100 m and three blades, installed on a 
concrete tower. Rated voltage would be 12 kV. All wind turbines will be interconnected with a 
sub-station via underground cable for energy transmission. 
 
Construction works will include building of new access roads or adaptation of existing roads, 
building of fundaments for turbines’ towers, erection and installation of wind turbines, building 
of sub-station, installation of an underground connection line, building of an overhead 
transmission and connection line and restoration of the construction site.  
 
 
Project Goals and Alternatives Considered 
 
Wind power is technically and commercially justified renewable energy source. Utilization of 
this energy source is supported by number of international global and regional initiatives. 
 
By implementation of the wind farm – Stip project, INVALL Macedonia will contribute to 
reduction of greenhouse gas emissions as main driving factor for the climate changes. 
 
In the framework of the project initial phase, INVALL Macedonia has conducted a process for 
selection of feasible location for wind farm development. Each of the potential alternative 
locations has been evaluated on the bases of technical, social, commercial and 
environmental criteria. The subject location in municipality of Stip was selected as one of the 
most feasible locations. Overview of the alternatives considered is given in the chapter 1 of 
this study. 
 
During the planning process of the wind farm different variables were investigated, including 
data from the wind monitoring. The final project layout will be subject to different technical 
studies, inter alia, energy study, study on equipment and materials, etc. but will also depend 
on conditions and requirements stipulated by relevant administrative stakeholders and 
institutions. The assessment of the environmental impacts presented in this study will enable 
appropriate and relevant introduction of environmental parameters and aspects within the 
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designing process of the wind farm. Environmental impacts will be in line with conclusions 
given in this study or, in some cases, even smaller, due to conservative nature of the 
assessment itself. 
 
 
Project Description 
 
Detailed project description and overview of its characteristics is given in the chapter 2 of this 
study. 
 
The project envisages installation of 65 wind turbines, each with rated power of 3 MW. In 
general, the turbines will be located in three geographical sections of the wider location area: 

• Section 1 – v.Dolani – v.Ciflik 

• Section 2 – v.Sopur – v.Kosevo 

• Section 3 – area around v.Sasavarlija 
 
Each turbine construction will include concrete fundament and tower, rotor with three blades 
and nacelle containing generator, hydraulic system, gearbox, disk brake, control system 
monitoring and yaw system. 
 
Other project facilities include access roads, sub-station, underground cabling system and 
overhead transmission line. 
 
The construction phase will include: 

• Supply of equipment and materials to the construction site 

• Earth and concrete works for turbine fundaments, substation and access roads 

• Erection and installation of turbines 

• Excavation for underground cables 

• Construction of overhead transmission line 
 
The overhead transmission line will be subject of separate EIA procedure. 
 
 
Planning Context and Obtaining Consent Decision  
 
The project proposal is listed under item 3.h – Installations for utilization of wind power for 
energy production (wind farms) in the Annex II of the Decree on determining of projects and 
criteria upon which the need for an environmental impact assessment is established (Official 
Gazette of Macedonia no.74/2005). 
 
Responsible body for implementation of the administrative EIA procedure is the Ministry of 
Environment and Physical Planning (MEPP). INVALL Macedonia was informed by the MEPP 
for the need for environmental impact assessment. An EIA scoping report was prepared and 
submitted by the MEPP to INVALL Macedonia. 
 
This study has been prepared in accordance to the above scoping report and, as required by 
the Law on Environment, it will be subject of procedure for issuing of a consent decision for 
the project implementation.  
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Description of the Existing Environment in the Project Area 
 
Detailed description of the existing environment in the project area is given in the chapter 3 
of this study. 

 
Climate 

 
The area is characterized with low to medium altitude. Average annual temperature is 12.8 
°C. Coldest month is January with average temperature of 1.4 °C. Warmest month is July 
with average temperature of 23.7 °C. 
 
The area is a region with low rains. Average annual quantity is 472 mm. The rains are not 
equally disposed during the year. The main maximum is in May with average quantity of 63.3 
mm, while the second maximum is in November with average of 54.3 mm. The main 
minimum is in August (average 29.3 mm), while the second minimum is in February (average 
34.1 mm). 
 
The area is characterized with winds. Average annual speed is 5.7 m/s, while the maximum 
speed is up to 27 m/s. The wind occurs equally during the year, with increased frequency in 
July and August. 
 

Air Quality 
 
The air quality in the area of the planned wind farm is not disturbed by emissions from 
industrial activities and intensive traffic. The construction phase will include wide range of 
earth works with certain potential for dust emission. Due to this reason, environmental 
management will include measures for minimization of these emissions. 
 

Water Quality 
 
Wind farm location is part of the territory of the catchment area of Bregalnica River that 
represents the biggest water potential in the wider region. Due to the hilly character of the 
location area, hydrological network includes short and small water flows. 
 
Main sources of pollution of these water flows are communal waste waters and agricultural 
activities, which are not intensive. The surface water quality is not disturbed by emissions 
from industrial activities. 

 
Noise 

 
Due to the nature of the location and its distance from the main noise emitters, the noise 
background level at the wind farm location is in the framework of the ambient levels and 
under maximum noise limits, without any continual noise produced by anthropogenic sources 
or activities. 
 

Flora and Fauna 
 
The wider area of the wind farm is homogenous in relation to the biome representation. Two 
biomes are present on this area, i.e. the biome of Mediterranean semi-deserts and the biome 
of Sub-Mediterranean – Balkans forests. These biomes overlap in the region. 
 
Flora and fauna species in the area are characteristic for the above biomes. Detailed 
overview of the identified species, as well as their potential endangerment is given in the 
chapter 3.9 of this study.    



Студија за оцена на влијание врз животната средина – проект фарма на ветер - Штип 

 

 16 

 
 
Potential Impacts on the Environment 
 
The potential impacts on the environment from the proposed wind farm are identified in the 
chapter 4 of this study. 
 

Visual Aspects and Landscape 
 
The wind turbines are usually positioned on exposed locations. They are tall structures and 
due to that reason, they are visually noticeable from significant distance. The wind farm – 
Stip does not represent an exception in this sense, and the turbines will be visible from 
different positions in the area. In comparison with the turbines, the visual impact form the 
associate facilities will be insignificant. 
 
This kind of impact is mainly of subjective nature. For the purpose of this study, several 
simulations of the incorporation of wind turbine structures into the landscape have been 
prepared. Pictures given in the Appendix 2 enable indicative presentation of the typical 
landscape appearance at the different segments of the location area. 
 
Final disposition of the wind turbines at the location will be determined in order to reach 
acceptable level of energy production and having in consideration the potential visual 
aspects and other environmental aspects. 
 
The turbine design and choice of appropriate turbine mat color will give certain contribution to 
improved appearance of the turbine structures and their blades into the surrounding 
landscape. The existing vegetation and tree cover on certain micro-locations might decrease 
the visibility of some parts of the turbine structures. 
 

Biodiversity Aspects 
 
With implementation of appropriate measures and activities in the construction and in the 
operational project phases, the wind farm will not cause serious negative effect on the 
biotopes in the area. 
 
In relation to the flora species, there is no potential for significant impacts. Certain minimal 
effects are possible in the construction phase, particularly during construction / adaptation of 
planned access roads. 

The same applies to certain fauna species, like invertebrate species, amphibian species, 
reptiles and land mammals. The most significant potential negative impact from wind 
turbines, particularly during the operational phase, is possible in a case with birds and bats. 
These potential impacts include loss of hunting areas, eventual need for change of migration 
corridors and collision hazard with the turbine blades. 
 

There are no nesting spots of significant species of vultures or rest areas of bats in the 
subject region. This is positive issue that implicates minor potential impact on these species 
from project implementation. Nevertheless, this is conditioned with implementation of 
appropriate measures for avoidance of the potential impacts and commencement of 
monitoring activities in timely manner. 
 

Noise 
 
Wind farm – Stip will generate noise during the both phases of project life cycle, i.e. 
construction phase and operational phase. 
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(i) Construction phase 

The main source of harmful noise during the construction phase, including transport activities 
and installation of wind turbines, are construction machinery and equipment, as well as 
actions for handling of construction materials. The highest level of this noise would be 80 - 90 
dB (A). Having in mind the significant distance of the individual turbines from the settlements 
and the fact that the work of the above noise sources is not continual, the generation of 
harmful noise will be temporary and will not cause significant impact on the environment and 
local population. 
 

(ii) Operational phase 
 
Expert researches in the EU in the area of wind power utilization indicate that the noise level 
at distance of 200 m from the turbine is approx. 43 dB, in a case when at the source (the 
turbine) the noise level is 100 dB, which is usual noise level of modern turbines. 
Superposition of two noise levels of 43 dB for turbines at mutual distance of 250 m results in 
noise level of 45 dB. According to that, due to the air attenuation, the noise generated by 
wind turbines will not cause significant impact to the ambient acoustic environment. 
 

Traffic and Transport Aspects 
 
Main impacts in relation to traffic and transport activities will occur during construction phase. 
This phase needs proper attention due to (1) expected growth of traffic intensity and volume 
on the roads that in average have lower traffic load and (2) expected use of big and heavy 
vehicles. 
 
The level of people presence in the area will drastically decrease with commencement of the 
project operational phase. The main presence during this period would be from the 
maintenance personnel. According to this, the impact from the traffic and transport will be 
minor and appropriately managed.  
 
Certain number of measures for mitigation of the potential traffic impacts will be undertaken 
during construction and operational phases. These measures will be included in the Plan for 
transport and traffic that will be prepared for the project purposes. 
 

Electromagnetic Interference 
 
In the wider area, toward north-east direction, on approx. 15 km distance from the wind farm, 
on the location Turtel, a communication center is situated. Due to significant distance and 
direction of the communication corridors, there is no possibility for interference between two 
installations. 
 

Safety Aspects 
 
Principal safety aspects and potential impacts on human safety, identified in relation to the 
wind farm are in reference to: 

• Aviation 

o There are no airport facilities in the location area. 

o Due to their height and visibility, wind structures are easily noticeable and do 
not pose real hazard for safety of eventual operation for aerial agricultural 
operations. 
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• Physical safety. The aspects of the physical safety will be considered through the 
appropriate Macedonian and international standards for design and construction 
of all civil engineering facilities, infrastructure and technical equipment. In that 
context, standards for design in seismic prone areas, standards for design of 
concrete and steel structures, standards for cranes, etc. should be mentioned. 
Physical safety risk for people and vehicles connected with eventual direct 
contact with rotating blade is completely insignificant due to the fact that the 
difference between the lower level of the turbine structure and the lower position 
of the blades is approx. 50 meters. 

• Electrical safety. Electrical safety will be ensured through precise incorporation of 
requirements stipulated in relevant standards for various facilities and equipment. 

• Electric and Magnetic fields (EMF). The main sources of EMFs that will be 
associated with the proposed wind farm will be the electrical equipment within the 
turbine structures, the substation and the interconnecting underground and 
overhead wiring. The fields associated with all of these items will be quite 
localized. The wind farm turbines will be on significant distance from public areas 
and located on ridge tops that are only occasionally visited by people. Equipment 
will be constructed according to industry accepted practices. 

 
Cumulative Impacts 

 
In the relation to the proposed wind farm, cumulative effects might occur as a result of other 
existing and potential future projects in vicinity of the wind farm, including other potential 
future wind farms. 
 
There are no operating wind farms in the surrounding area. In fact, there is no operating wind 
farm on the territory of Macedonia. 
 
Only mine Bucim is significant industrial activity in the wider area of the proposed wind farm. 
It is situated on south - eastern side of the location, in the region between villages Bucim and 
Topolnica, in the Radovis municipality. Environmental impacts from this mine do not have 
similar nature as the potential impacts from the wind farm – Stip. Consenquently, there is no 
potential for their interaction. 
 
In the area of the wind farm location and its surrounding there are no other significant 
industrial or other activities that might cause interaction or effect of cumulative impact. 
 
 
Mitigation measures 
 
Measures for elimination or mitigation of the identified potential environmental impacts are 
proposed and described in the chapter 5 of this study.  
 
 
Project Justification 
 
In summary, implementation of the project for development of the wind farm - Stip would be 
justified due to these reasons: 

� The project utilize renewable source of energy production for approx. 115.000 
households. 

� The project enables additional quantity of electricity on the national energy 
market. 
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� The project enables displacement of electricity generation from fossil fuels and 
provides savings in the emissions of greenhouse gases of 155.000 tonnes per 
year. 

� The project contributes to the efforts of Macedonia for accomplishment of the 
goals for utilization of renewable energy sources and improvement of energy 
efficiency. 

� Implementation of the project in accordance to the directions given in this 
document will not compromise environmental values at the location and its wider 
area, including ecological, natural and cultural values, as well as air and water 
quality. The project does not place additional stress on local resources. 

� Operational phase of the project is compatible with existing land use, including 
agricultural and grazing activities. 

� The project is commercially justified. 

� The project is likely to provide a small but significant boost to the local economy, 
particularly associated with its construction phase. 

� There is a clear support from the local self government for the project 
implementation. 

� The project complies with the goals for the sustainable development, the 
requirements for inter-generational equity, the requirements for biodiversity 
conservation and ecological integrity. 
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Вовед 

 

Силата на ветерот како извор за производство на електрична енергија 

 
Трендот на зголемување на трошоците за производство на електрична енергија од 
традиционалните необновливи извори, како што се фосилните горива, како и ефектите 
на тоа производство врз животната средина се основни движечки сили за зголемување 
на интересот за искористување на алтернативни извори на енергија.  
 
Силата на ветерот е еден од можните алтернативни енергетски извори. Нејзини 
основни предности како обновлив и комерцијален извор на енергија се следните: 

• Ветерната енергија е широко распространета, достапна во изобилство и 
постојана форма на енергија. Теоретските калкулации покажуваат дека вкупно 
достапната ветерна енергија ширум светот е за десет пати поголема од тековно 
потребните количества за човештвото. 

• Ветерната енергија е дар на природата и е достапна бесплатно. 

• Силата на ветерот е обновлив и еколошки чист извор на енергија. При нејзино 
користење не се создаваат емисии на штетни гасови, ниту емисии на 
стакленички гасови кои ги предизвикуваат климатските промени на глобално 
ниво. 

• Цената на производство со овој енергетски извор е пониска во однос на 
традиционалните производствени методи. Цената на производство на ветерна 
енергија е намалена за најмалку 8% во однос на 80-тите години на минатиот 
век. Ова е од особено значење за земјите во развој, во контекст на нивните 
обиди да се соочат со енергетските кризи од глобални размери. 

• Ветерните турбини не консумираат дополнително количество на енергија во 
текот на производството на електрична енергија. 

 
Недостатоците на ветерната енергија се помалку значајни, во споредба со 
предностите. Основни недостатоци за искористување на енергијата на ветерот се: 

• Пониска доверливост во однос на класичните енергетски извори. Ова 
произлегува од нејзината променлива сила, која резултира со варијабилно ниво 
на производство во текот на времето. Од тие причини, за економски исплатливо 
производство на енергија во одредено подрачје, потребно е детално 
согледување на потенцијалот на силата на ветерот и неговата варијабилност. 

• На денешно ниво на развој на технологијата на ветерни турбини, основни 
влијанија врз животната средина се создавањето на бучава, визуелните ефекти 
врз пределот и потенцијалните влијанија врз дивиот свет, пред се птиците и 
лилјаците. 
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Осврт на производството на електрична енергија во Р. Македонија 

 
Инсталиран енергетски капацитет 
 
Преглед на инсталираната моќност на термо- и хидро-капацитет за производство на 
електрична енергија во Р. Македонија е даден во следната табела. 
 
инсталација MW % 
Термоелектрани 800 60 
Хидроелектрани 528 40 

Вкупно: 1328 100 
Извор: АД Електрани на Македонија (ЕЛЕМ) 
 
Термоелектраните на јаглен се доминантен извор на енергија во земјата и покриваат 
преку 80 % од вкупното домашно производство. Најголем термо-капацитет е РЕК 
Битола со вкупна инсталирана моќност од 675 MW, распределени во три блока. Во 
македонскиот електросистем е вклучена и РЕК Осломеј, со инсталирана моќност од 
125 MW. Основните параметри на македонските термоелектрани на јаглен се дадени 
во следната табела. 
 
Термоелектрана Инсталирана 

моќност 
(MW) 

Година на 
пуштање 

Основно 
гориво 

Енергетска 
вредност на 
горивото 

(kJ/kg) 

Нето 
производство 
(2008) 

(GWh) 
Битола 1 225 1982 јаглен 8.079 1.357,0 
Битола 2 225 1984 јаглен 8.079 1.530,1 
Битола 3 225 1988 јаглен 8.079 1.328,9 
Осломеј 125 1980 јаглен 7.600 661,4 
Вкупно 800    4.877,4 

Извор: АД Електрани на Македонија (ЕЛЕМ) 
 
Вкупната инсталира моќност на македонските хидроелектрани изнесува 528,4 MW. Од 
вкупното производство на електрична енергија, хидропроизводството обезбедува до 
20 %. Овие количества се користат за задоволување на дневните варијации на 
потрошувачката на електрична енергија и за обезбедување на системските услуги за 
регулација со што се постигнува поголема флексибилност и распoложивост на 
електроенергетскиот систем. Во следната табела е даден преглед на основните 
параметри на македонските хидроелектрани. 
 
Хидроелектрана Инсталирана 

моќност 
(MW) 

Година на 
пуштање 

Тип на 
електрана 

Нето производство 
(2008) 

(GWh) 
Вруток 172,0 1957/1973 акумулациона 250,0 
Равен 21,6 1959/1973 проточна 28,8 
Врбен 12,8 1959 проточна 34,4 
Шпилје 84,0 1969 акумулациона 182,0 
Глобочица 42,0 1965 акумулациона 120,2 
Тиквеш 116,0 1968/1981 акумулациона 55,1 
Козјак 80,0 2004 акумулациона 67,4 
Вкупно 528,4   738,0 

Извор: АД Електрани на Македонија (ЕЛЕМ) 
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Годишно производтсво на електрична енергија 
 
Учеството на термо- и хидро- потенцијалот во вкупното производството на електрична 
енергија во Р. Македонија е дадено на следниот график. 

Извор: АД Електрани на Македонија (ЕЛЕМ) 
 
 
Контекст на климатски промени 
 
Врз основа на изнесените податоци, општ е заклучокот дека во билансот на 
производство на електрична енергија во Р. Македонија доминантна улога има 
производството преку согорување на фосилни горива, кое покрива околу 80% од 
потребите. Освен хидропотенцијалот, кој придонесува со околу 20-тина проценти, 
учеството на останатите обновливи извори на енергија (соларна, ветерна и 
геотермална) во вкупното македонско производство на електрична енергија е целосно 
занемарливо. 
 
За создавање на фосилните горива се потребни милиони години. Тековното 
искористување на фосилните горива предизвикува интензивно намалување на нивните 
резерви, многу побрзо од процесот на нивно создавање. Од тие причини фосилните 
горива претставуваат необновлив извор на енергија.  
 
Согорувањето на фосилни горива создава емисија на гасови кои го предизвикуваат 
ефектот на стаклена градина, основниот причинител на глобалното затоплување и 
климатските промени. 
 
Според податоците од вториот Национален план за климатски промени (2008), 
македонскиот сектор за производство на енергија учествува со околу 64% во вкупните 
емисии на стакленички гасови на национално ниво, далеку најмногу во споредба со 
другите сектори (управување со отпад, шумарство, земјоделство и индустрија).  
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Релевантна законска регулатива за оцена на влијанието врз животната средина 
(ОВЖС) 

 
 
Домашна регулатива: 
 

• Устав на Република Македонија (Службен весник на РМ бр. 52/91, 01/92, 31/98, 
91/01, 84/03 и 107/05) и Уставниот закон на Р.Македонија (Службен весник на РМ 
бр.52/91 и 4/92); 

 
Законодавство во сферата на животната средина: 
 

• Закон за животната средина (Службен весник на РМ бр. 53/05, 81/05 и 24/07) 

o 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) 

o 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) 

 
• Закон за квалитет на амбиенталниот воздух (Службен весник на РМ бр. 67/04 и 

92/07) 

o Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на 
квалитетот на амбиенталниот воздух (Службен весник на РМ бр. 67/04) 

o Уредба за гранични вредности на нивоа и видови на загадувачки 
супстанции во амбиенталниот воздух и прагови на алармирање, рокови 
за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за 
гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник 
на РМ бр. 22/05) 

 
• Закон за водите (Службен весник на РМ бр.87/08) 

o Уредба за класификација на водите (Службен весник на РМ бр. 18/99) 

o Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и 
подземните води (Службен весник на РМ бр. 18/99 и 71/99) 

 
• Закон за управување со отпад (Службен весник на РМ бр. 68/04, 71/04 и 107/07) 

o Листа на отпади (Службен весник на РМ бр. 100/05) 
 

• Закон за заштита од бучава во животната средина (Службен весник на РМ бр. 
79/2007) 

o Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животната 
средина (Службен весник на РМ бр. 147/08) 

o Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е 
нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава (Службен весник на РМ 
бр. 01/09) 

 
• Закон за хемикалии (Службен весник на РМ бр.113/07) 

 
• Закон за заштита на природата (Службен весник на РМ бр. 67/04, 14/06 и 84/07) 
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Друго релевантно законодавство: 
 

• Закон за енергетика (Службен весник на РМ бр. 63/06 и 36/07) 
 
• Закон за локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02) 

 
• Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 51/05, 

37/07 и 24/08); 

o Правилник за стандарди и нормативи за планирање на просторот 
(Службен весник на РМ бр. 69/99); 

o Правилник за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка 
на урбанистичките планови (Службен весник на РМ бр. 78/06 и 140/07) 

 
• Закон за градење (Службен весник на РМ бр. 51/05) 

 
• Закон за заштита на културното наследство (Службен весник на РМ бр. 20/04 и 

115/07) 
 

• Закон за експропријација (Службен весник на РМ бр. 33/95, 20/98, 40/99, 31/03, 
46/05 и 10/08) 

 

 

Релевантни меѓународни мултилатерални договори: 
 

• Рамковна конвенција на ООН за климатски промени (Њујорк, 1992) 

o Договор од Кјото кон Рамковната конвенција на ООН за климатски 
промени 

 
• Конвенција на ООН за биодиверзитет (Рио де Жанеиро,1992) 

 
• Конвенција за конзервација на миграторни видови (Бон, 1979) 

o Договор за конзервација на лилјаците во Европа (Лондон, 1991) 
 

• Европска конвенција за предел (Фиренца, 2000) 
 

• Конвенција за конзервација на европскиот див свет и природните живеалишта 
(Берн, 1982) 
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Структура и содржина на Студијата за оцена на влијанието врз животната 
средина (СОВЖС) 

 

Во голема мерка, содржината на оваа СОВЖС е определена од Правилникот за 
содржината на барањата што треба да ги исполнува студијата за оцена на влијанието 
на проектот врз животната средина. 
 
Целта на студијата е да обезбеди јасна претстава за потенцијалните влијанија од 
проектот за изградба на фарма на ветер во општината Штип и да предложи мерки и 
постапки за намалување на истите. 
 

Методологијата за адресирање на релевантните аспекти на животната средина во 
контекст на целта на проектот вклучува опис на карактерот на постојната животна 
средина, идентификување на потенцијалните влијанија и утврдување на предлог мерки 
за намалување на влијанијата. 
 
Во продолжение е даден осврт на структурата на Студијата за оцена на влијанијата 
врз животната средина. 
 
Поглавјето 1 дава преглед на анализираните алтернативни варијантни решенија за 
формулирање на проектот за изградба на фармата на ветер. 
 
Поглавјето 2 претставува опис на проектот и неговите карактеристики и активности. 
 
Поглавјето 3 дава детален опис на состојбите и квалитетот на постојната животна 
средина во подрачјето каде што ќе се спроведува проектот. 
 
Поглавјата 4, 5 и 6 овозможуваат преглед на релевантните потенцијални влијанија од 
проектот врз животната средина и мерките за намалување на тие влијанија. 
 
Поглавјето 7 ја опишува оправданоста за спроведување на проектот од аспект на 
животната средина. 
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1 Преглед на алтернативи 

 
Во текот на иницијалното планирање на проектот, INVALL Macedonia спроведе процес 
за избор на потенцијални локации за изградба на фарми на ветер во Р. Македонија. 
Како алтернативи беа разгледани и истражени неколку подрачја во Источна 
Македонија, чија погодност е валоризирана од аспект на нивните метеоролошки 
услови, пред се, потенцијалот на ветерот за производство на електрична енергија. За 
таа цел, инсталирани се мерни кули за следење на карактеристиките на ветерот, 
особено неговите правец и брзина. 
 
Слика: Предложена локација за изградба на фарма на ветер - Штип 

 
Параметри / опции за избор на Проектот 
 
Прелименарните анализи и плански физибилити студии имаа во предвид ранг на 
варијанти на можни проектантски технички решенија за фармите на ветер на 
идентификуваните локации и нивно конектирање со електричната дистрибутивна 
мрежа. Анализите вклучија параметри во контекст на комерцијални и социјални 
влијанија, како и влијанија врз животната средина. 
 
Една од основните цели на процесот на анализа на варијантните решенија беше да се 
утврди големината на проектот, која од една страна ќе овозможи значајно намалување 
на емисија на стакленички гасови, а од друга страна ќе овозможи комерцијално 
исплатлив, и социјално и еколошки прифатлив проект. 
 

Предметна 
локација за 
ОВЖС 
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Треба да се потенцира фактот дека во понатамошниот процес на детално планирање 
на проектот и изработка на финална техничка документација на ниво на главен проект, 
истиот ќе биде предмет на разгледување од страна на органот на управа надлежен за 
издавање дозвола за градење, а согласно македонската регулатива за градење на овој 
вид на објекти. 
 
Клучни варијабли за планирање и проектирање на фармите на ветер, меѓудругото, 
вклучуваат: 

o Засегнат имот 

o Број на турбини 

o Висина на турбина и минимално меѓусебно растојание 

o Вид и големина (класа) на турбина 

o Параметри на турбина за конектирање со дистрибутивна мрежа 

o Локација на подстаница и постројки 

o Транспортни аспекти и пристапни патишта 

o Услови за конектирање со дистрибутивна енергетска мрежа (близина на 
мрежа, капацитет, итн.) 

o Мислење / интерес на локалната самоуправа 
 

Погодноста на локациите на индивидуалните ветерни турбини, како и бројот на 
турбини најмногу зависи од ветерниот ресурс и можноста за комерцијализација на 
произведното количество на енергија. Притоа, се имаат во предвид актуелните 
локациски состојби и ограничувања, како што се услови за пристап и присутна 
вегетација. Дополнително, бројот на турбини кој може да биде инсталиран на една 
фарма на ветер зависи од потребниот работен простор на секоја турбина, кој пак е во 
функција од: 

o Големината на турбините 

o Ориентацијата на турбините со цел да се постигне максимално 
искористување на силата на ветерот, и 

o Природно - еколошките услови и состојби. 
 
Трасите на пристапните патишта до локациите на турбините треба да овозможат 
минимизирање на вознемирување на сообраќајот на локалните патишта и избегнување 
на локалитети со постоечка вегетација. Притоа, користење на постојни патишта, со 
соодветно нивно проширување без да се предизвикаат вегетациски загуби и големи 
измени на земјиштето и почвите, треба да има предност.  
 
Локација за фарма на ветер – Штип 
 
Врз основа на извршените мерења и анализи, како и постојните инфраструктурни 
капацитети, една од локациите која е селектирана како физибилна за изградба на 
фарма на ветер е локацијата која се наоѓа југо-источно од градот Штип, на 
територијата на истоимената општина. Основни карактеристики на оваа локација се: 

• Надморска височина: Помеѓу 640 и 1000 метри. 

• Приближна моќност во подрачјето: 195MW. 

• Ниво на производство на годишно ниво: ≈ 470.000 MWh 
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• Пренос на произведената електрична енергија: Преку 110kV далекувод кој 
поминува низ областа и преку иден (планиран) 400kV далекувод.  

• Пристап: Добар пристап од главните патишта. Најголемиот дел од потребните 
пристапни патишта веќе постои. 

• Сопственост на земјиште: Во најголем дел земјиштето се наоѓа во сопственост 
на општината или во сопственост на Република Македонија. 

 
Прегледот на енергетските карактеристики на локацијата индицираше дека веројатно 
најпогодна класа на турбина, која би овозможила соодветен и прифатлив економски 
интерес е турбина со капацитет до 3 MW.  
 
Во текот на анализата на погодноста на локацијата беа одржани информативни и 
консултативни средби со градоначалникот и претставници на општината Штип. На 
овие средби беше презентиран проектниот предлог, а претставниците на општината 
изразија подршка за проектот, и подготвеност за соработка во текот на неговата 
имплементација. 
 

Нулта алтернатива (Do Nothing) 
 
Во случај да престане спроведувањето на проектот, последиците би биле следни: 

Χ Губиток во снабдување со енергија. До 470.000 MWh електрична енергија на 
годишно ниво произведена од обновлив извор не би била доставена на 
националниот енергетски пазар (енергија доволна за околу 115.000 
домаќинства). 

Χ Непроменета (не-редуцирана) емисија на стакленички гасови. 
Оперативноста на фармата на ветер би овозожила редукција на овие 
емисии во количина од околу 155.000 t стакленички гасови на годишно ниво, 
што претставува придонес кон целите на Македонија и светската заедница 
за борба со климатските промени. 

Χ Губиток на социјални и економски придобивки, во форма на кратко- и долго-
рочни вработувања и зголемување на индиректната потрошувачка во 
подрачјето. 

Χ Не-искористување на обновлив извор на енергија.  

Χ Намалување на интересот на INVALL Macedonia и други инвеститори за 
понатамошно искористување на обновливите извори на енерија во 
Република Македонија, што ќе резултира во загуба за можни идни 
инвестиции во овој сектор.  
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2 Опис и карактеристики на Проектот 

 

2.1 Основа 

 
Vo sporedba so klasi~nite na~ini na proizvodstvo na energija bazirani na 
sogoruvawe na fosilni goriva, silata na veterot kako odr`liv i obnovliv izvor na 
energija ovozmo`uva namaluvawe na emisiite na zagaduva~ki materii vo vozduhot i 
na emisiite na gasovi koi predizvikuvaat efekt na staklena gradina. Ovaa 
konstatacija e od osobeno zna~ewe ako se ima vo predvid faktot deka sektorot za 
proizvodstvo na energija e me|u vode~kite industriski izvori na zagaduvawe na 
vozduhot, kako vo Makedonija, taka i na globalno nivo. 
 
Tehnologijata na iskoristuvawe na silata na veterot za energetski potrebi ne 
zavisi od postapki povrzani so iskopuvawe i eksploatacija na prirodni rudni 
resursi (jaglen, nafta, gas, itn.), transport na goriva i iskoristuvawe na vodi. Ovaa 
tehnologija ne sozdava nitu radioaktiven, nitu opasen otpad.  
 
Spored Asocijacijata na SAD za veterna energija (American Wind Energy Association – 
AWEA), emisiite koi se rezultat na procesite na proizvodstvo i instalirawe na 
veterni turbini se nezna~itelni. Periodot na vra}awe na investicijata za 
prose~en proekt za izgradba na farma na veter iznesuva od 3 do 8 meseci, vo 
zavisnost od brzinata na veterot, {to pretstavuva eden od najkratkite periodi vo 
sporedba so bilo koja druga tehnologija za proizvodstvo na energija. Pritoa, 
dosega{nite iskustva poka`uvaat deka za sekoj MWh proizveden od silata na 
veterot, se izbegnuvaat emisii na okolu 600 kg na CO2. 
 

2.2 Контекст на климатски промени 

 
Vkupnite emisii na CO2 - eq vo Republika Makedonija vo peridot 1990 - 2002 godina 
se dvi`at od 11,9 do 14,4 Mt CO2-eq. Vo baznata 2002 godina, emisijata iznesuvala 
14,318 Mt CO2-eq ili 7,16 kt CO2-eq po `itel. Glaven zagaduva~ e sektorot 
energetika, koj{to u~estvuva so preku 60%. 
 
Slika: U~estvo na sektorite vo vkupnite emisii na CO2-eq 

Извор: Втор национален план за климатски промени на Р.Македонија 

Енергија
64%

Земјодел-
ство
10%

Шумарство
14%

Индустрија
6%

Отпад
6%
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Emisiite vo klu~niot sektor, sektorot energetika, poteknuvaat, prakti~no, od 
termocentralite na lignit, REK Bitola i REK Oslomej. 
 
Vo slednata tabela e daden komparativen pregled na emisii na CO2 (glaven 
stakleni~ki gas), SO2 (glaven predizvikuva~ na kiseli do`dovi) i NOx 
(predizvikuva~ na kiseli do`dovi i glavna komponenta na smogot) pri proizvodstvo 
na energija od razli~ni vidovi na goriva. 

 
Tabela: Komparativni emisii na zagaduva~ki supstanci (vo kg)  

Gorivo Emisija na CO2 

po proizveden kWh 
[kg] 

Emisija na SO2 

po proizveden kWh 
[kg] 

Emisija na NOx 
po proizveden kWh 

[kg] 

Jaglen 0,97 0,006 0,0034 
Priroden gas 0,47 0,000003 0,0008 
Nafta 0,71 0,0051 0,001 
Veter 0 0 0 

Izvor: American Wind Energy Association – AWEA 
 
Vo Vtoriot nacionalen plan za klimatski promeni na Republika Makedonija (2008 
godina), kako osnovna mo`nost za nivno ubla`uvawe e identifikuvana potrebata 
od izgradba na idni proizvodni edinici za elektri~na energija koi }e koristat 
obnovlivi izvori (mali hidrocentrali, solarna energija i energija na veter). Ovie 
re{enija mo`at da dadat lokalen pridones kon namaluvawe na emisiite na 
stakleni~ki gasovi. 
 

2.3 Основни параметри и животни фази на Проектот 

 
Na teritorijata na Republika Makedonija dosega se izvr{eni pove}e istra`uvawa i 
ocenki na potencijalot na veternata energija za proizvodstvo na elektri~na 
energija. Zasnovano na tie istra`uvawa, kako i na rezultati od sopstveni merewa, 
predmetnoto podra~je vo okolinata na [tip e selektirano kako fizibilna lokacija 
za vospostavuvawe na farma na veter so vkupna mo}nost od 195 MW. Planot za 
realizacija na proektot vklu~uva instalirawe na 65 veterni turbini od klasa 3 
MW. Proizvedenata energija vo farmata na veter na godi{no nivo bi bila dovolna 
za snabduvawe na okolu 115.000 semejstva. 
 
Pokraj fazata na ocena na potencijalot na silata na veterot, `ivotniot ciklus na 
proektot vklu~uva:  

o Faza na izgradba. Aktivnostite vo ovaa faza }e vklu~at planirawe i 
izgradba na pristapni pati{ta, izgradba i instalirawe na veterni turbini, 
kako i izgradba / instalacija na ostanata infrastruktura i oprema. 

o Operativna faza, vklu~itelno odr`uvawe i monitoring. 

o Prestanuvawe so rabota. Aktivnostite vo ovaa faza }e vklu~at 
otstranuvawe na veternite turbini i ostanata oprema, sledeno so merki za 
revitalizacija na prostorot. 
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2.4 Процена на потенцијалот на силата на ветерот 

 
Vo tekot na planiraweto na proektot, sprovedeni se merewa na potencijalot na 
silata na veterot. Za taa namena instalirana e merna kula, so slednite parametri: 

� Geografska lokacija: X = 602.579, Y = 4.617.515, Z = 660 m  

� Model: NRG tubular 50 m 

� Test: NRG # 40C анемометри со калибрација, перки и 200P # # 110S сензори за 
температура. 

� Visinski senzori: za brzina na 20, 30, 40 и 50 metri (на 40 и мetri udvoeni), 
za pravec na 40 и на 50 мetri. 

� Zapi{uva~: Symphonie со IPack за GSM, GPRS 

� Datum na instalacija: 15.03.2008 
 
Slika: Merna kula za veter 

 
Slika: Ru`a na vetrovi na podra~jeto na lokacijata na farmata na veter - [tip 
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2.5 Технички карактеристики на ветерни турбини 

 
Modelot na veternite turbini e Acciona ES_AW3000, IEC Ia klasa (www.acciona-
energy.com), sostavena od tri aksijalno postaveni perki i generator za elektri~na 
energija koj ovozmo`uva zgolemen napon i stabilna frekvencija. Sredna vrednost 
na generiraniot napon e 12 kV, {to ovozmo`uva minimizirawe na zagubi i tro{oci 
za transformatori.  
 
Na skicata e daden grafi~ki presek na veternata turbina Acciona ES_AW3000, so 
dispozicija na nejzinite glavni elementi. 

 
Osnovnite tehni~ki informacii na turbinite se dadeni vo slednata tabela. 
 
Tabela: Tehni~ki karakteristiki na turbina Acciona ES_AW3000, IEC Ia 

Veterna turbina Acciona ES_AW3000 

Osnovni podatoci / klasa 

Dijametar na rotor 100 metri 

Klasa (IEC) IEC Ia 

Operativni podatoci 

Brzina na veter (na vklu~uvawe) 4 m/s 

Brzina na veter za nominalna mo}nost 11,7 m/s 

Brzina na veter (na isklu~uvawe) 25 m/s 

Nominalna mo}nost 3.000 kW 

Komponentni podatoci 

Broj na perki 3 

Dijametar 100 metri 
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Orientacija kon veter 

Potrebna operativna povr{ina 7.864 m2
 

Nasoka na rotacija vo nasoka na strelkite na ~asovnikot 

Nominalna rotaciona brzina 14,2 rot/min 

Perki 

Materijal GFRP 

Vkupna dol`ina 48,7 metri 

Te`ina na perka 10.400 kg 

Glava - osovina na perki (Hub) 

Materijal leano `elezo GJS 400 18U LT 

Za{tita Pocinkuvana + epoksid 

Transmisija 

Mo}nost 3.000 kW 

Koeficient 1:77 

Vlezna nominalna brzina 14,2 rot/min 

Izlezna nominalna brzina 1.100 rot/min 

Lubrikacija ladewe so maslo / filter so maslo 

Kapacitet za maslo 600 litri 

Generator 

Mo}nost 3.000 kW 

Vid tro-fazen asinhron indukcionen  

Frekvencija 50 / 60 Hz 

Napon 12 kV 

Stolb / kula 

Materijal  Beton 

Izgradba pet/{est konstruktivni segmenti 

Visina na stolb 98,2 - 118,2 metri 

Pristap vo stolb Vrata 

Pristap do kabina na turbine skali / lift 

Te`ina 850 t / 1100 t 

Vrska so fundament (temel) Ankerni pra~ki vkopani vo temel i 
visoko kvaliteten malter 

Te`ina 

Gondola  118 t 

Rotor 66 t 

Gondola + glava na perki 154 t  

Dimenzii (gondola + glava na perki) 

Dol`ina 17,5 metri 

[iro~ina 4,5 metri  

Visina 4 metri 
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2.6 Технички услови за приклучување на енергетска мрежа 

 
Podra~jeto kade e planirano da se instaliraat veternite turbini se nao|a 
jugoisto~no od [tip, vo reonot pome|u [tip i Radovi{. Istoto e segmentirano na 
tri dominantni sekcii, i toa na potezite: 

√ Sekcija 1 - poteg s.Dolani - s.^iflik 

√ Sekcija 2 - poteg s.[opur - s.Ko{evo 

√ Sekcija 3 - oblast okolu s.[a{avarlija 
 
Predmetnata lokacija e vo neposredna blizina na postoe~ka prenosna elektri~na 
mre`a so napon od 110 kV. Istata }e bide iskoristena za priklu~uvawe na 
veternite turbini vo mre`ata. 
 

Turbinite se povrzani so centralna podstanica so podzemen kabel za prenos na 
elektri~nata energija. 
 
 

2.7 Пристапни патишта и градежни работи 

 
Vo podra~jeto postoi mre`a od razli~na kategorija na pati{ta koi }e bidat 
iskoristeni za potrebite na grade`nata faza na proektot, odnosno transport na 
komponentite na veternite turbini i grade`nata mehanizacija za instalirawe na 
istite. Se procenuva deka okolu 80% od potrebnite pristapni pati{ta se ve}e 
postoe~ki i istite }e bidat adaptirani za potrebite na proektot. Vo slu~aj na 
potreba, }e bidat proektirani i izvedeni dopolnitelni pristapni pati{ta, vrz 
osnova na makedonskata regulativa za izgradba na pati{ta, a imaj}i gi vo predvid 
zaklu~ocite i barawata na ovaa studija za ocena na vlijanieto vrz `ivotnata 
sredina. Osnovni parametri na pristapnite pati{ta se dadeni na slednata skica. 
 

 
Ri (m) S (m) 

128 0 
78 3 

68 4 

55 5 

 
A = 5 m ({iro~ina) 
Ri = minimalen vnatre{en radius 
S = dopolnitelen prostor vo {iro~ina 
 
 
Del od pristapnite pati{ta }e se koristat vo tekot na operativnata faza, pred se 
za potrebite na odr`uvawe na instalacijata i monitoring na istata. 
 
Vo zavisnost od na~inot na monta`a na veternite turbini, grade`nite raboti na 
pristapnite pati{ta mo`at da bidat izvedeni na dva na~ini: 
 

1. Alternativa 1 - Demontirawe na kranot, po sekoja montirana turbina 

2. Alternativa 2 - Ne se vr{i demontirawe na kranot 
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Tabela: Pregled na grade`ni alternativi za pristapni pati{ta 

Alternativa 1 

 

� Широчината на патот во права линија треба 
да изнесува 12 метри, со наклон не повеќе 
од 12%. 

� Во некои случаи, со специјална претходна 
подготовка на патот, максималниот наклон 
може да изнесува 15%. 

� Максималниот попречен наклон во однос на 
оската на патот треба да изнесува до 2%. 

� Патиштата ќе бидат покриени со 98% збиен 
асфалт, со дебелина од 25cm, со претходна 
подготовка од E-2 квалитет 

 

Alternativa 2 

 
� Широчината на патот во права линија треба 

да изнесува 12 метри, со наклон не повеќе 
од 2%.  

� Максималниот попречен наклон во однос на 
оската на патот треба да изнесува до 0,5%. 

� Овој тип на пристапен пат постои само за 
време на инсталацијата. Откако таа ќе 
заврши, широчината на патот ќе изнесува 5 
метри. 
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2.8 Транспорт на сегменти на ветерни турбини 

 
Za potrebite na proektot }e bide izraboten detalen Plan za transport i soobra}aj, 
so celosen osvrt na uslovite i na~inot na transport na site segmenti na veternite 
turbini. Osobeno vnimanie }e bide posveteno na transportot na perkite, ~ija 
dol`ina iznesuva okolu 50 metri. 
 
Slika: Transport na segmenti (perka + betonska kula) 
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2.9 Инсталација на ветерна турбина 

 
Skica: Izgled i planirawe na mikro-lokacija za instalirаwe na veterna turbina 

 
Slika: Izvedba na fundament 
 
 
 
 
  

Перка 
(проекција 
9.160 m2) 

Платформа за склопување 
(2.350 m2) 

Пристапен пат (5 m) 
и канал 

Фундамент (314 m2) 
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Slika: Monta`a na vetерни turbini 
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2.10 Започнување со работа 

 
Процесот на започнување со работа ќе вклучи оцена на параматрите и перформансите 
на инсталираната опрема, како и нивото на нејзино усогласување со техничките 
спецификации. Со цел да се осигура сигурна и доверлива работа на фармата на ветер, 
вклучително и нејзината усогласеност со барањата за заштита на животната средина, 
ќе биде извршено тестирање на оперативноста на различните компоненти. 
 
Дел од активностите на почетокот на оваа фаза, пред поврзување со националниот 
енергетски преносен систем, ќе опфати контрола на високонапонските компоненти на 
електричната опрема. 
 

2.11 Оперативност и одржување 

 
Проектот ќе биде проектиран за континуирана оперативност (24 часа дневно, 7 дена 
седмично) во зависност од режимот и параметрите на ветерната енергија. По 
започнувањето со работа, фармата на ветер ќе може да работи без контиунирано 
присуство на персонал. Контролата и мониторингот ќе се спроведуваат преку напреден 
инженерски контролен софтвер. 
 
Одржувањето и сервисирањето на опремата на фармата на ветер ќе се одвива со 
периодочни посети на персоналот за одржување.  
 

2.12 Престанок со работа или замена на турбинската опрема 

 
На крајот на својот економски животен циклус, опремата на ветерните турбини ќе биде 
заменета со нова опрема или фармата на ветер ќе престане со работа. 
 
Евентуалното конечно престанување со работа ќе вклучи активности на демонтирање 
на инфраструктурата и на опремата, и нивно дислоцирање од локацијата и подрачјето. 
Локалитетот ќе биде предмет на реставрација и враќање на животната средина во 
првобитната состојба во најголема можна мера. 
 
Пред започнување на работите за престанок со работа, INVALL Macedonia во 
соработка со надлежните тела и институции, ќе изработи соодветен план со кој ќе се 
обезбеди усогласување на потребните активности со барањата на регулативата која ќе 
биде на сила во тој период. 
 
Самиот процес на демонтирање и отстранување на компонентите на фармата на ветер 
ќе овозможи социо-економски придобивки во подрачјето, имајќи во предвид дека ќе се 
јави потреба од локална работна сила за градежните и реставраторските работи. 
Дополнително, поголемиот дел од турбинската опрема е рециклабилен или 
реупотреблив и може да биде понуден на заинтересирани лиценцирани компании. 
Крајното решение за евентуалното идно користење на пристапните патишта ќе биде 
донесено врз основа на потребите на локалната заедница. 
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3 Опис на локацијата и животната средина на подрачјето  
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3.1 Географска положба на локацијата 

 

Локацијата на фармата на ветер се наоѓа на територијата на општината Штип, 
југоисточно од градот Штип, на подрачјето кон општина Радовиш. 
 
Општина Штип се наоѓа во 
централниот источен дел на 
Република Македонија. Зафаќа 
површина од 556 km2, односно 3,1 % 
од површината на земјата. На 
територијата на општината има 71 
населено место. Површината на 
градот Штип со населбите е 13,5 km2. 
Општината лежи во средното сливно 
подрачје на реката Брегалница. Се 
граничи со седум општини и тоа: 
Радовиш, Конче, Неготино, Градско, 
Лозово, Св. Николе и Карбинци, со 
добра местоположба и патна 
поврзаност. 
 
Подрачјето на Штип претежно е со планинска и ридска местоположба, со исклучок на 
Кочанската, Овчеполската и Лакавичката котлина, и со долините на реките Брегалница 
и Лакавица. Средната надморска висина е 250 метри.  
 
Локацијата на фармата на ветер се граничи од исток со масивот на планината 
Плачковица, на запад со долината на реката Крива Лакавица и на југ со Дервенската 
Клисура. На северната страна, локацијата е отворена кон Овче Поле и по должината 
на долината на реката Брегалница, кон долината на Вардар. 
 
Локацијата се карактеризира со ридско-планински релјеф, со надморска висина од 500 
метри до околу 900 метри. Преку водотеците кои поминуваат низ нејзиното подрачје и 
преку микро - сливот на реката Крива Лакавица, локацијата е дел од сливот на реката 
Брегалница.  
 
Во контекст на лоцирање на ветровите турбини, локацијата е сегментирана на три 
главни географски секции: 

√ Секција 1 – потег с.Долани – с.Чифлик 

√ Секција 2 – потег с.Шопур – с.Кошево 

√ Секција 3 – околу с.Шашаварлија 
 

 



Студија за оцена на влијание врз животната средина – проект фарма на ветер - Штип 

 

 42 

Географската положба на локацијата, вклучително со секциите и индикативните микро-
локации на ветерните турбини се дадени на следната карта. 
 
Карта: Макро – локација на фарма на ветер – Штип 

 
 

Потег: 
Долани - Чифлик 

Потег: 
Шопур - Кошево 

Потег: 
Шашаварлија 
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3.2 Климатско-метеоролошки карактеристики на подрачјето 

 
Климатските елементи (температура, влажност, инсолација, облачност, врнежи, 
ветрови, итн.) и климатските фактори влијаат на развојот и егзистенцијата на живиот 
свет, на целосната активност на човекот и на одредени процеси во природата, како 
значаен елемент во биосферата. 
 
Дистрибуцијата на загадувачките материи, покрај другото зависи и од метеоролошките 
прилики. Се работи за взаемно дејство, бидејќи загадувачките материи влијаат врз 
промена на климата. Тоа се манифестира како промени во температурата на воздухот, 
воздушни струења, облачноста, атмосферски талози, влажност на воздухот, неговите 
физичко хемиски карактеристики, итн. 
 
Во Република Македонија се среќаваат два главни типа на клима: медитерански тип и 
континентален тип. Оттаму произлегуваат климатските карактеристики и на ова 
подрачје, ладна и влажна зима, карактеристична за континенталното поднебје и суво и 
топло лето, кое одговара на медитеранското поднебје. Освен медитеранската и 
континенталната, во повисоките планински предели е присутна и планинска клима која 
се одликува со кратки и свежи лета и со прилично студени и средно влажни зими, при 
што врнежите најчесто се во вид на снег.   
 
Подрачјето во кое припаѓа локацијата на фармата на ветер - Штип, се карактеризира 
со ниска до средно голема надморска височина, орографска отвореност за долготрајни 
осончувања и оскудна висока вегетација. Ова подрачје се одликува со посебен 
температурен режим. Тој е резултат на наведените обележја на подрачјето и на 
продорите на студени и топли воздушни маси во текот на годината, кои во зимските 
месеци условуваат доста ниски, а во летните месеци доста високи температури на 
воздухот. Поради тоа, ова подрачје се одликува со зголемено апсолутно температурно 
колебање, чија вредност изнесува 64,9 °С. 
 
Според податоците од мрежата на метеоролошки станици на Управата за хидро-
метеоролошки работи, просечната годишна температура во подрачјето изнесува 12,8 
°С. Во одредени години се менува од 11,8 °С до 14,2 °С. Најстуден месец е јануари, со 
просечна месечна температура 1,4 °С. Најтопол месец е јули, со просечна месечна 
температура од 23,7 °С. Просечната летна температура изнесува 22,8 °С. 
 
Почвената температура на сите длабочини има изразен годишен од. Таа се зголемува 
од јануари до јули на длабочина до 30 cm, а на поголемите длабочини таа се 
зголемува од јануари до август, а потоа кон декември се смалува.  
 
Според температурните показатели, може да се заклучи дека подрачјето се одликува 
со топли лета, со умерено ладни зими, со повремени екстремно ниски и високи 
температури, зголемено екстремно температурно колебање и со потопла есен од 
пролет. Јужното медитеранско климатско влијание сосема слабо се чувствува, додека 
модифицираното умерено континентално е поизразено. Поточно речено, ова подрачје 
има своја локална клима која се одликува со свој посебен температурен режим, 
искажан со напред наведените температурни показатели. 
 
Подрачјето спаѓа во подрачја со малку врнежи. Просечната годишна сума изнесува 
472 mm. Во текот на годината, врнежите се нерамномерно распоредени. Главниот 
максимум е во мај со просечна месечна сума од 63,3 mm, а секундарниот максимум е 
во ноември, просечно 54,3 mm. Главниот минимум е во август, просечно 29,3 mm, а 
секундарниот минимум е во февруари, просечно 34,1 mm.  
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Релативно сушни месеци се во периодот јануари - април, јули - септември и декември. 
Релативно влажни месеци се мај – јуни и октомври - ноември, а највлажен е мај со 
45% преку идеалната распределба. 
 
Подрачјето спаѓа меѓу областите со мали годишни количини на врнежи и се одликува 
со зголемена зачестеност на сушни периоди.  
 
Режимот на врнежите е изменет медитерански, кој се манифестира со поголеми 
врнежи во ладниот, а со помалку врнежи во топлиот дел од годината. Максимумот на 
врнежите е во доцните есенски месеци, но главниот максимум е во мај. Летните 
месеци, особено август, се со малку врнежи, а исто така и септември е со малку 
врнежи. Врнежите по месеци се доста нерамномерно распоредени, а врнежливите 
денови се главно со дневна количина до 10 mm. 
 
Подрачјето се карактеризира со зголемено траење на сончевото зрачење. Просечно 
годишно овде има 2.370 часови со сончево зрачење или просечно дневно 6,5 часови. 
Максимумот е во јули, просечно месечно 328 часови или просечно 11 часови дневно а 
минимум е во декември, просечно 80 часови или 2,6 часови дневно.  
 
Просечната годишна релативна влажност изнесува 67% и во текот на годината 
постепено се смалува од јануари до август, а потоа побргу се зголемува од септември 
до декември. Во поедини години средната годишна релативна влажност се менува и 
отстапува од просекот во граници од 64% до 73%, а средната месечна се движи од 
42% (во август) до 88% (во јануари).  
 
Маглата не е така честа појава, но се јавува скоро во сите месеци, со исклучок во 
летните и тоа во повеќето случаи како ниска магла. Просечно годишно се јавуваат 14 
денови со магла, со максимум во декември и јануари - просечно 4 дена и во ноември - 
3 дена. Појавата на град е со незначителна зачестеност, ограничена воглавно на мај и 
април, а ретко во јуни и јули. 
 
Росата се јавува во сите месеци од годината, но со изразена зачестеност од март до 
ноември. Просечно годишно се јавуваат 85 дена со роса, а во поедини години овој број 
се менува во граници од 33 до 161. По месеци, со најголем број на денови со роса се 
одликуваат мај, јуни и октомври - просечно од 12 до 14 денови. 
 
Сланата е забележителна појава и се јавува од октомври до април. Просечно годишно 
се јавуваат 44 дена со слана, со максимум во трите зимски месеци, просечно од 8 до 
10 дена, потоа во март и ноември просечно по 6 дена. 
 
Регионот се карактеризира со ветрови. Просечната годишна брзина изнесува 5,7 
m/sec, а максималната брзина достигнува до 27,0 m/sec. Се јавува доста изедначено 
преку целата година, но со поголема зачестеност е во јули и август. Просечната брзина 
изнесува од 4,6 m/sec во август до 8,8 m/sec во март. Југоисточниот ветер е втор по 
зачестеност во ова подрачје со просечна годишна брзина 6,2 m/sec и максимална 
брзина до 27,0 m/sec. Се јавува преку целата година, но со максимална зачестеност е 
во март и април. Во текот на годината просечната месечна брзина се движи од 3,3 
m/sec до 7,7 m/sec. 
 
Ветровите од другите правци се јавуваат со значително помала зачестеност. 
Западниот ветер е со просечна годишна брзина од 3,3 m/sec и максимална годишна 
брзина од 23,0 m/sec. Југозападниот ветер е со просечна годишна брзина 2,9 m/sec и 
максимална годишна брзина од 19.0 m/sec. Јужниот ветер е со просечна годишна 
брзина од 3,7 m/sec и максимална годишна брзина до 27,0 m/sec. Североисточниот 
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ветер е со просечна годишна брзина од 2,4 m/sec и максимална годишна брзина до 
16,0 m/sec. Источниот ветер е со просечна годишна брзина од 4,1 m/sec, и максимална 
брзина до 19 m/sec. 
 
Зачестените ветрови, високите температури и смалената влажност на воздухот, 
особено во топлиот дел од годината условуваат високи вредности на потенцијалното и 
на стварното испарување од слободната водна и почвена површина. Испарувањето во 
овој регион е со најголеми вредности во целата земја. Просечното годишно 
испарување изнесува 1.246 литри од 1 m2 слободна водена површина. Максимумот е 
во август и јули, просечно 217 литри односно 213 литри, а минимумот е во јануари, 
просечно 29 литри од 1 m2. 
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3.3 Геолошки карактеристики на подрачјето 

 
Прекамбриум 
 
Биотитски ситнозрнести гнајсеви (Gb) 
Овие гнајсеви се развиени источно од Штипскиот гранитоиден масив, во областа меѓу 
ридот М. Вардиште-с.Никоман-с.Шашаварлија и на југ тонат под неогенските наслаги. 
На запад се пробиени со „Штипските гранити", додека на исток се одвоени од 
дволискунските гнајсеви, со една греда на палеозојски шкрилци и мермери, по 
тектонски пат. Карпите примарно претставувале пара-гнајсеви, кои со интрузијата на 
„Штипските гранити" биле зафатени со мигматизација, чиј интензитет опаѓа од 
границата со гранитите кон исток. На контактот и во блиската околина е најсилно 
изразена и овде дошло до создавање на агматитски, епиболитски и окцести типови на 
мигматити, додека кон исток интензитетот опаѓа. Гнајсевите се сиви до темносиви 
обоени, во кои најчесто се менуваат во вид на литпарлит тенки жилички од светлиот 
кварцно - фелдспатски материјал со траки од примарната пара стена, или пак истиот 
метатект се јавува во вид на имбибициони фелдспати. Имаат протегање СЗ - ЈИ со пад 
кон СИ. Структурата, зависно од типот и степенот на мигматизацијата е 
гранолепидобластична, лепидогранобластична и порфиробластична. Текстурата е 
најчесто: бречоидна, тракаста и окцеста, а ретко и птигматоидна. Се состојат од 
следните главни минерали: кварц, калиски фелдспат (ортоклас, - 2V = 62°, и 
микроклин, - 2V = 80°), потоа плагиоклас (олигоклас, +2V = 78°, со 25% an и андезин, 
+2V = 76°, со 34% an) и биотит. Акцесорно се јавуваат: мусковит, титанит, магнетит, 
пирит, епидот, серицит, хлорит и циркон. Модалниот состав е мошне променлив и 
зависен од степенот на мигматизацијата. Co растењето на интензитетот на 
мигматизацијата расте и количеството на светлите минерали, а особено се зголемува 
содржината на калиските фелдспати. 
 
Дволискунски тракасти гнајсеви (Gmb) 
Дволискунски тракасти гнајсеви се развиени како во склопот на Вардарската зона, така 
и во склопот на Српско - македонскиот масив. Во Вардарската зона овие гнајсеви се 
издвоени во околината на Црн Врв, од каде се протегаат према југоисток и 
преминуваат во тракасти порфиробластични гнајсеви. Co микашистите и 
палеозоиските шкрилци во најголем дел се во тектонски однос. Една зона на гнајсеви е 
развиена и во амфиболските карпи северозападно од село Кошево. Во оваа зона се 
јавуваат и танки улошци од кварц-порфири и амфиболско-биотитски гнајсеви. 
Дволискунски гнајсеви се јавуваат како ситно до среднозрнести, сиво обоени карпи, со 
тракаста текстура и лепидогранобластична структура, со јасно изразена фолиација и 
линеација. Се состојат од следните главни состојки: кварц, калиски фледспат 
(ортоклас, микроклин), плагиокласи, мусковит и биотит. Акцесорно се јавуваат пирит, 
магнетит, сфен, епидот - цоисит. Присутноста и меѓусебниот количински однос на 
мусковитот и биотитот не е секогаш ист. Се среќаваат помали партии, каде силно 
преовладува едниот или другиот, а ретко и двата се минимално застапени. Но поради 
малата дебелина и честото меѓусебно сменување на овие траки од биотитски, 
мусковитски и леукократни гнајсеви (леукократните гнајсеви најчесто се јавуваат 
северозападно од с.Бучим) не се посебно издвоени. Во склопот на Српско - 
македонскиот масив, дволискунските тракасти гнајсеви се развиени на Осогово 
(Осоговска антиклинала). Се јавуваат во неколку траки со протегање северозапад - 
југоисток. Границата со микашистите на места е постепена, а на места остра. Во овие 
гнајсеви покрај главните состојки, кварц, ортоклас, микроклин, плагиоклас, мусковит, 
биотит, акцесорно се јавуваат титанит, гранат, епидот и цоисит. 
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Гранатски микашисти (Ѕm) 
Гранитските микашисти завземаат најголем дел од картираниот терен и припаѓаат на 
Српско - македонскиот масив. Развиени се во една антиклинална структура на 
подрачјето на Осогово, со пад на оските на наборите кон југоисток. Додека во областа 
источно од Оризарска река се јавуваат како литолошки хомогена маса, на запад према 
Кочанската река истите се сменуваат со траки од тракасти дволискунски гнајсеви. 
Тектонски се навлечени преку рифеј-камбриските шкрилци. Гранитските микашисти се 
сребренасто сиви, крупнолискуновити, со шкриљава текстура и гранолепидоластична 
структура. Се состојат од мусковит, кварц и гранати како битни состојки и биотит, 
фелдспат, хлорит, а некаде турмалин и дистен, како споредни состојки. Големината на 
гранатите се движи од 1 - 5 mm, поретко и до 1 cm. 
 
Микашисти и лептинолити (Ѕm) 
Овие карпи се развиени во подрачјето на Плачковица како составен дел на Бучимскиот 
блок. Микашистите се јавуваат во целата оваа издвоена единица и постепено 
применуваат преку лептинолити во мусковитски гнајсеви со кои се сменуваат 
хоризонтално и вертикално. Чисти микашисти се јавуваат кај с.Бучим и во областа 
помеѓу с.Радање и с.Кучичино. Сиви се, средно до крупнозрнести со шкриљава 
текстура и гранолепидобластична структура. Се состојат од кварц, мусковит, послабо 
биотит, како битни состојки. Споредно во нив се јавуваат гранат, фелдспати, циркон, 
титанит, магнетит и пирит. Лептинолитите претставуваат преоден член помеѓу 
микашистите и гнајсевите и се јавуваат во целото распространение на издвоената 
единица. Овие карпи се сиви и сиво-жолтеникави, среднозрнести со изразито 
шкриљава текстура и гранолепидобластична структура. Се состојат од кварц, мусковит 
и фелдспат (од 15-25 %) како главни минерали. Споредно се јавуваат гранати, биотит, 
хлорит, магнетит и пирит. 
 
Амфиболити и амфиболски шкрилци (А) 
Овие карпи незакономерно се јавуваат во сите хоризонти на високометаморфните 
карпи во форма на конкордантни траки и леќи од разна големина. Поголеми маси од 
овие карпи се издвоени во склопот на Вардарската зона во околината на с.Кошево, 
с.Супурге и помеѓу с.Кучица и Радовиш, каде се претставени со амфиболити и 
амфиболски шкрилци, а кај Кошево и со амфиболски гнајсеви. Меѓусебните односи на 
овие карпи се постепени, додека со околните карпи остро граничат. Амфиболитите 
имаат магматско потекло. Темно - зелено се обоени , ситно до среднозрнести, некогаш 
тракасти, со шкриљава текстура и гранонематобластична структура, со јасно изразена 
фолијација. Се состојат од амфибол (хорнбленда), плагиоклас (андезин) како битни 
состојки, а споредно се јавуваат епидот - цоисит, пироксен, гранат, титанит, магнетит, 
пирит и др. Амфиболските шкрилци се темно зелени и сиво зелени, ситнозрнести, со 
изразито шкриљава текстура и нематолепидобластична структура. Се состојат главно 
од амфибол (хорнбленда), хлорит и кварц. Споредно се јавуваат фледспати, магнетит, 
пирит, титанит, биотит, епидот-цоисит, лимонит. Од модалните анализи добиен е 
следниот состав: амфибол 50-70%, кварц, ретко фледспат 20-30%, споредни 7-15%. 
Амфиболските гнајсеви, кои се јавуваат во околината на с.Кошево, се ситно до средно-
зрнести, тракасти, сивозелени карпи со шкриљава текстура и нематогранобластична 
структура. Постепено преминуваат во амфиболити и амфиболски шкрилци. Се состојат 
воглавно од амфибол (хорнбленда), плагиоклас, К-фелдспат, кварц, а ретко и биотит. 
Споредно се јавуваат хлорит, титанит, магнетит, пироксен, гранат и епидот-цоисит. 
 
Тракасто – порфиробластични гнајсеви (G) 
Во областата југоисточно од с.Калапетровци и с.Бучим, дволискунските гнајсеви се 
зафатени со силна дифузна мигматизација. Како резултат на оваа мигматизација 
дошло до растења на порфиробласти на розов фледспат (микроклин и ортоклас). 
Потеклото на овие порфиробласти најверојатно е поврзано за „Штипските гранити" кои 
содржат К-фелдспати со ист карактер. Порфиробластите достигнуваат до 4 cm и не се 
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секогаш ориентирани по фолијацијата. Дволискунски тракасто-порфиробластични 
гнајсеви исто така се развиени меѓу селата Бучим и Супурге, каде постепено 
преминуваат во шкриљави гранити. Порфиробластите, кои овде достигнуваат до 2 cm 
припаѓаат на микроклин и албит и се јавуваат вдолж фолијацијата. Генезата на овие 
порфиробласти е поврзана со шкриљавите гранити кај с.Супурге, кои исто така се 
претежно изградени од порфироидни кристали на микроклин и албит. Дволискунските 
тракасто-порфиробластични гнајсеви се средно до крупозрнести, сиво обоени карпи со 
окцеста текстура и порфиробластична структура. Се состојат од К-фелдспати, 
плагиокласи, мусковит и биотит. Споредно во нив се јавуваат пирит и магнетит. 
Фелдспатите се јавуваат со ситни зрна и крупни идиоморфни порфиробласти. 
Порфиробластите во гнајсевите кај с.Калапетровци припаѓаат на ортоклас (- 2V = 60°) 
и микроклин (- 2V = 76° - 80°) и уклопуваат кварц, плагиоклас и лискун, додека 
порфиробластите во гнајсевите меѓу с.Бучим и Супурге припаѓаат на микроклин (- 2V = 
78 - 80°) и албит ( + 2V = 78°, со 0 - 10% an). Дволискунските тракасто-
порфиробластични гнајсеви, источно од с.Бучим, се пробиени со трахиандезити и во 
прилично големо распространение, се силно хидротермално алтерисани. Меѓутоа, со 
истражните работи, извршени на лежиштето Бучим, во дупнатините се покажа дека 
овие измени, претежно претставуваат површинска алтерација и под неколку 
метарскиот слој се јавуваат свежи порфиробластични гнајсеви. Алтерисаните гнајсеви 
се сиво-бели до кафејаво-бели, со гранобластична структура. Се состојат од кварц, 
силно алтерисани фледспати и лискун. Од рудните минерали се јавуваат магнетит, 
хематит, лимонит, пирит, халкопирит, молибден, галенит и др. 
 
Окцесто-амигдалоидни гнајсеви (G) 
Дволискунски окцесто-амигдалоидни гнајсеви се развиени во реонот на Плачковица, во 
област помеѓу с.Радање и с.Коџали и се јавуваат како траки во микашистите. Истите 
претставуваат резултат на една силна мигматизација извршена долж фолијацијата на 
микашистите, од страна на кисела гранитска магма. Односот со микашистите е 
наместа постепен, а наместа остер. Средно до крупнозрнести се, сивобели карпи со 
порфиробласти на розов фелдспат. Порфиробласти се идиоморфни или имаат 
леќеста форма, големи до 5 - 6 cm. Текстура имаат окцесто-амигдалоидна, а структура 
порфиробластична. Се состојат воглавно од пертитизиран микроклин, кварц, мусковит 
и биотит, а ретко од кисели плагиокласи. Порфиробластите се представани со 
микроклин (-2V = 78°) и вклопуваат кварц и лискун. Споредно во нив се јавуваат гранат, 
епидот, цоисит, хлорит и циркон. Потеклото на овие гнајсеви е најверојатно поврзано 
со истата магма од која биле создадени и калиските гранити кои се јавуваат 
североисточно од с.Радање. Овие гнајсеви се развиени во близината на споменатите 
гранити, исто така составени претежно од микроклин пертит. 
 
Палеозоик – ордовициум 
 
Мермери и карбонатни шкрилци (М') 
Лежат нормално во серијата на метапесочниците и филитите. Преод помеѓу 
мермерите и метапесочниците и филитите местимично е остар, а местимично 
постепен. Таму каде преодот е постепен видно место завземаат варовниците, 
шкрилците и циполините со знатно присуство на серицит. Мермерите се шкриљави, 
тракасти и слоевити. Се среќаваат сиви, сиво-бели, но доминираат сиво-сини. Најчесто 
се јавуваат во вид на дебели траки од неколку десетини до неколку сто-тина метри. 
Према минералниот состав мермерите се калцитски. Земени се проби за конодонтна 
фауна од овие карпи кои не дадоа позитивен резултат. 
 
Хлорит – амфиболски шкрилци (Scoam) 
Овој хоризонт претставува највисоко ниво на стар палеозојски комплекс. Развиен е 
вдолж западниот обод на палеозојскиот ров на Теранци-Радовиш, а исто така источно 
од Шашаварлија. Тоа се светло до затворено зелени карпи, шкрилести, а мостимично 
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со масивна текстура, Најчесто се силно листести со многу тенки траки на мермери и 
ме-тапесочници. Во хлоритско-амфиболскиге шкрилци се уочува и присуство на 
метаморфирани дијабази, дијабазни туфови и десмозитски карпи. Дијабазни туфови и 
десмозитите како и некои диабази се со шкрилава текстура, а изгледот на некои 
дијабзи е масивен до ситнобобичест. Овие карпи се со затворено, до светло-зелена 
боја, а изградени се од фелдспат, хлорит, актинолит, епидот, цоисит, и поретко кварц. 
Фелдспатот е пред-ставен со албит и сосиритизиран базичен плагиоклас, хлоритот 
гради концентрации, додека епидотот, кварцот, а понекогаш и албитот градат млазеви 
и леќи. Во диабазите се забележуваат реликти на офитска структура. Карпите источно 
од с.Шашаварлија се зафатени со појака метаморфоза, која е условена со интрузијата 
на штипскиот гранитски масив. Како резултат на ова, внатре во овие карпи се појавува 
поголемо присуство на мусковит, биотит, а поретко и кордиерит. Според сето досега 
изложено, карпите на постар палеозоик настанале од глиновито-лапоровити, 
варовнички, поретко песокливи седименти и од помали делови на дијабази, дијабазни 
туфови и десмозити под условите на анхиметаморфизмот. Интензитетот на 
метаморфизмот е посилно изразен кај карпите од иста старост, источно од с. 
Шашаварлија, поради близината на „штипскиот гранитоиден масив". 
 
Мезозоик – Штипски гранити 
 

Биотитски адамелити (γγγγ) 
Биотитски адамелити го заземаат најголемиот дел од Штипскиот масив, изградувајќи 
го теренот од Штип кон ЈИ кон селата Љуботен и Чифлик. Према периферните делови 
постепено преминуваат во биотитски гранити и тоа е истакнато со смалување на 
содржајот на биотитот и плагиокласите, како и со намалување на големината на 
зрната. Во внатрешните делови има и мали појави на биотитски гранодиорити. Овие 
карпи се темносиво обоени, среднозрнести, ретко крупнозрнести и ситнозрнести, со 
ретки порфироидни зрна на калиски фелдспати кои достигнуваат до 3 cm. По текстура 
се масивни, а структура им е хипидоморфнозрнеста. Се состојат од следните битни 
минерали: К-фелдспати, плагиокласи, кварц и биотит, Споредни се циркон, апатит, 
сагенит, мусковит, серицит, хлорит, епидот, магнетит и пирит. Во поедини примероци 
се забележани и ретки зрна на пинитизиран кордиерит и хорнбленда. Врз основа на 
микроскопските испитувања, калиските фелдспати, скоро по правило се јавуваат во 
добро развиени карловарски близнаци кои припаѓаат најчесто на ортоклас (-2V = 50 - 
62°), а ретко на микроклин (-2V = 80 - 84°). Плагиокласите се застапени со олигоклас (-
2V = 72 - 80°, со 11 - 30% an) и андезин (-2V = 76 - 85°, со 31 - 36% an), развиени во 
полисинтетски ламелизирани столбчиња или сраснати во близнаци по албитскиот и 
жанебашскиот закон. Модалните анализи на биотитските адамелити го покажуваат 
следниот состав: К-фелдспати 26 - 30%, плагиоклас 24 - 29%, кварц 25 - 28%, биотит 
15 - 22% и акцесории до 1,5.% 
 
Биотитски гранити (γγγγ) 
Биотитските гранити се јавуваат во рабните делови на масивот. Како наведовме 
погоре односот на адамелитите е постепен, a co метаморфниот комплекс контактот е 
активен, Овие карпи се сиви и темно-сиви, некогаш сиво-зеленикави. ситнозрнести, 
поретко среднозрнести, релативно со чести порфироидни идиоморфни зрна на калиски 
фелдспат, големи до 3 mm. Текстура имаат масивна, а структура алотриоморфно 
зрнеста до хипидиоморфно зрнеста, поретко порфироидна. Минералошкиот состав на 
овие карпи е сличен со составот на адамелитите. Се состојат од К-фелдспати, 
плагиокласи, кварц и биотит, како битни состојки, а споредно се јавуваат во поедини: 
циркон, сагенит, мусковит, серицит, хлорит, магнетит, гранат и пинитизиран кордиерит. 
Калиските фелдспати се претставени претежно со ортоклас (-2V = 50 - 62°), а поретко 
микроклин (-2V = 80 - 84°). Плагиокласите исто така се јавуваат со истите членови, како 
во адамелитите, т.е. со олигоклас и андезин. Меѓутоа, модалниот состав на овие карпи 
се разликува од составот на адамелитите. Врз основа на извршените модални анализи 
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истите се состојат од К-фелдспати 32 - 38%, плагиокласи 21 - 27%, кварц 24 - 30%, 
биотит 10 - 15% и акцесории до 1,5%. 
 
Аплитоидни гранити (γγγγ) 
Аплитоидните гранити ги среќаваме главно во источната периферија на Штипскиот 
масив, но исто така се наоѓаат и во внатрешните делови каде ги пробиваат 
биотитските адамелити и гранити. Контактот со метаморфните карпи е активен. 
Пробивајќи ги биотитските и силиманит-кордиеритските гнајсеви имаат извршено толку 
силна мигматизација што постепено преминуваат самите гранити во мигматити. Овие 
карпи макроскопски се многу ситнозрнести со ретки порфироидни зрна на К-
фелдспати, сиво-бело, сиво-жолто или сиво-розе обоени, со масивна текстура и 
алотриоморфно зрнеста, поретко порфироидна структура. Се состојат од калиски 
фелдспати, плагиокласи, кварц, како битни состојки, а споредно во нив се јавуваат: 
биотит, мусковит, титанит, магнетит, пирит, хлорит, епидот-цоисит и сагенит. Калиските 
фелдспати се застапени со ортоклас (-2V = 55 - 60°) и микроклин (-2V = 75 - 82°). 
Порфироидните кристали кои примаѓаат на ортоклас и микроклин скоро секогаш се 
пертитизирани. Плагиокласите се застапени со киселите членови, т.е. олигоклас-
андезин (-2V = 80 - 84° со до 35 % an). Содржината на биотитот и мусковитот прилично 
варира. Така да наместа едниот или другиот преовладува или одсуствува. Модалниот 
состав на овие карпи е: К-фелдспати 37 - 45 %, плагиокласи 16 - 28 %, кварц 28 - 34 %, 
биотит-мусковит 3 - 7 % и акцесории до 1%. Хемискиот состав на Штипските 
гранитоиди, ги потврдува податоци од минералошките испитувања. Адамелитите и 
биотитските гранити припаѓаат во една група, додека хемискиот состав на 
аплитоидните гранити е многу покисел и побогат со алкалии. 
 
Песочници, глинци лапорци (2Ki,2) 
Овој дел почнува со грубозрнест комплекс, од конгломератично-песоклив карактер, кој 
одејќи во горните слоеви постанува повеќе ситнозрнест, така да конгломератите од-
саствуваат, а песочниците го завземаат нивното место. Изнад грубозрнестиот 
комплекс, кој ја карактеризира неритската средина, имаме појава на пофини зрна - 
средно до ситнозрнести песочници, тенко услоени со алевролити и пескливи глинци. 
Тие укажу-ваат на релативно продлабочување. Песочниците содржат знатно помала 
количина на фелдспати, а поголема на лискуни, па затоа одговараат на субграуваки и 
грауваки. Цементот е варовнички. Најгорниот дел е претставен со лапорци, 
калкаренити и лапоровити варовници. Дебелината изнесува околу 300 метри. Фауната 
се наоѓа во ситнозрнестите лискуновити песочници и без сомнение е од алб-
ценоманска старост.  
 
Горна креда 
 
Констатирана е кај с. Габер, Камник и Говедарник. Налегнува трансгресивно преку 
гнајсевите и амфиболитите. Преку нив луспесто се навлечени микашистите и 
гнајсевите, додека горноеоценските седименти се наталожени преку нив. Врз основа 
на фаунистичкиот материјал се издвојуваат ценоман, турон и сенон. 
 
Цеоман (К2

1) 
Ценоман е претставен со конгломерати и незнатно со песочници во кои се среќаваат 
Spondilus gibbosus, Pecten obavatus и Ostrea diluviana.. Покрај чисто ценомански форми 
единствено се забележува Area (Cucullaea) glabra, која се јавува и во алб-ценоман. Врз 
основа на ова може да се заклучи дека овие седименти претставуваат продолжение на 
таложењето од алб-ценоман спрема ценоман. Дебелината им изнесува околу 50 
метри. 
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Турон (К2
2) 

Конкордантно преку конгломератите и песочниците од ценоман се наоѓаат кварцни 
песочници во поголеми банци (2 - 3 m) меѓу кои се среќаваат тенки прослојки од 
варовнички (карбонатни) песочници. Жолтите кварцни песочници содржат мала 
количина на карбонат и туронска фауна (Vola quadricostata, Spondylm spinosus, Natica 
exaltatav. др.) 
 
Cенон (K2

3) 
Досегашниот карактер на седиментите - појава на конгломератите, карбонатните 
песочници - ни укажуваа на приобалска немирна средина на таложењето. После ова 
доаѓа до таложење на пофини седименти - прво до појавување на алевролити и 
трошни глинци, а потоа до ситно услоени црвени и сиви лапорци со мноштво од 
пелашка фауна. Карактеристично за овој дел (1К2

3) е честото и фино сменување на 
членовите од лапоровито-песколивата серија и појавувањето на црвени и сиви 
лапорци и алевролити се објаснува со осцилирање во басенот, кога приливот на 
железната компонента е бил прекинуван. После таложењето на лапорците и 
алевролитите доаѓа до оплиќавање и појавување на варовници и калкаренити (2К2

3). 
Горниот дел од профилот се завршува со бели лапорци што ни укажува на повторно 
продлабочување и помирни условија во басенот. Дебелината на сенонските седименти 
изнесува околу 200 - 250 метри. Освен биоглифите, останати текстурни знаци не се 
констатирани во кредните седименти. 
 
Терциерни и квартерни седиментни и вулкански карпи 
 
Горен еоцен 
 
Базална серија (1Е3) 
Песочници, лапорци и конгломерати од базалната серија се откриени во непосредната 
околина на Штип, Лозјански Рид, Богословец, Јуруклук и Црвилево. Базалната серија е 
претставена со песочници, кои се сменуваат со конгломерати, како и глиновити и 
карбонатни слоеви. Карбонатните членови се застапени со варовници и лапорци. 
Карактеристично за целата серија е уочлива смената на појако со послабо црвени 
слоеви, поради присуството на поголеми или помали количини на лимонитска 
материја. Поцрвените партии одговараат на песочничките и глиновите членови, а 
послабо црвените на карбонатните. Целата серија делува доста распаднато, изменето, 
нехомогено и нерамномерно обоена. Карбонатните слоеви изгледаат квргави, 
искршени, додека се песочничките на места конгломеративни со хаотичен распоред на 
состојците. Слоевите наместа се губат и исклинуваат. Дебелината на слоевите се 
движи од 0,10 - 0,50 m, најмногу до 1 m (песочнички). Карбонатни слоеви се 
попостојани и се јавуваат во неколку слоеви со дебелина од 5 - 10 метри. Песочниците 
им одговараат на ситнозрните до крупнозрните врсти. Покрај кварцот и распаднатите 
фелдспати, содржат парчиња од рожнаци, изменети (хлоритисани) боени минерали, 
глиновити парчиња и хлорит. Цементирани се воглавно со лимонит, а често и со 
карбонатна материја. Лапорците содржат карбонатна материја фино измешана со 
глиновита и лимонитска материја во знатна количина. Глинците изградуваат 
меѓупростори помеѓу два песочнички слоја или пак помеѓу варовник и песочник. 
Најчесто се виолетови до мрко-црвени. Варовниците се најмалку застапен член. Се 
запазуваат криптокристалести, песокливи, лапоровити и доломитични варовници. 
Конгломератите се јавуваат при врвот на базалната серија во смена со песочниците и 
квргавите варовници. Изградени со 90% од валутоци на дијабаз, додека остатокот 
отпаѓа на рожнаци, варовници, габрови, гранити и амфиболити. Цементот е 
лимонитско-песочнички. Се јавуваат во вид на банци дебели 2 - 5 метри. Таложењето 
на ваков песочничко-карбонатен материјал, нехомоген, слабо врзан, укажува на 
приобалска средина на таложењето. Карактеристично за оваа серија се присатните 
валутоци на дијабаз. Бидејќи дијабази имаме во непосредна околина на Демир Капија 
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тоа е најверојатно дека е палеотранспортот доаѓал од југоисток кон северо-запад. Исто 
така најголем дел на лимонитската компонента потекнува од дијабазниот масив, кој е 
во непосредна близина. Дебелината на базалната серија изнесува сса 350 метри. 
 
Горна зона на флишот (4Е3) 
Од сите седименти на горен еоцен најголемо пространство имаат глинци и песочници, 
правите флишни седименти. Заземаат големо пространство во областа на Овче Поле, 
и североисточно од Штип и Кочани. Но, сепак најголемо пространство имаат 
југоисточно од Брегалница во областа на Слан Дол каде продолжуваат во простран 
дел на пријабонските седименти на листот Кавадарци (Тиквеш и западните падини на 
Серта). Врз основа на податоците добиени на теренот и истражните дупнатини, како и 
геофизичките мерења за потребите на нафта, вистинската дебелина на седиментите 
од горната зона на флишот на листот Штип изнесува преку 1.500 метри, меѓутоа, на 
листот Кавадарци и Прилеп се движи околу 2.500 метри. Седиментите на горната зона 
на флишот во Овче Поле и Сландол незнатно се разликуват во поглед на литолошкиот 
материјал, додека палеонтолошките карактеристики им се заеднички. Имено, долниот 
дел во Овче Поле и во Сландол се карактеризира со глинестопесочнички материјал, во 
кој воопшто нема конгломерати и варовници. Овде се сменуваат глинци со лапоровити 
и алевролитични песочници. Меѓутоа, во Сландол во горниот дел имаме појава на 
банковити песочници, калкаренити и ретко глинци со појава на конгломерати од типот 
„Sediment flow". Bo Овче Поле се појавуваат во поголем дел варовници, лапорци и 
глинци без конгломерати. Вероватно дека се седиментите од Овче Поле таложеле во 
нешто помирен дел од базенот, каде палеотранспортот немал такво важно влијание 
како во широко отворено море. Седиментите од горната зона на флишот се 
карактеризираат со исклучиво сива боја, со поголемо присуство на глинци над 
песочниците, со големо хоризонтално распространение, со остри долни граници, 
присуство на текстури-трагови на течење, влечење и усечување, задирнување и 
втиснување. Исто така застапена е градација, ламинација, конволуција и поретко коса 
слоевитост. На горните површини се јавуваат асиметрични трагови на бранување и 
присуство на биоглифи, помеѓу останалите и палеодискус. Голем број на макро и 
микрофауна, како и флората во глинците се донесени од крајбрежниот дел, по пат на 
матни текови. Овие присутни карактеристики укажуваат да овие седименти одговараат 
на турбидитите-флишните седименти. Текстурните знаци главно се слабо сочувани. 
Врз основа на извршените мерења одреден е правецот на транспортот кон југоисток со 
исклучок на областа Радање, каде е палеотранспортот ориентиран кон северозапад. 
Горниот дел на горната зона од флишот во Сландол се карактеризира со присуство на 
сиво-жолти банковити песочници, конгломерати, глинци и поретко лапорци. 
Конгломератите претставуваат „Sediment flow" цементирани во поголем дел со 
песочнички цемент. „Sediment flow" e настанат со лизгање на доста густа суспензија 
низ косо дно на базенот, носејќи со себе сопствен материјал. Песокливите глинци на 
горната зона на флишот се најзастапени членови. Се јавуваат во вид на поголеми 
банци (3 - 4 m), па и повеќе метри дебели. Ги има и потенки, но тие обично се јавуваат 
помеѓу два слоја на песочници. Најчесто се сиви, сиво-модрикасти и сиво-зелени. 
Изградени се од глиновита материја која е претставена со илитски тип на глина и 
детритус во вид на кварц, фелдспат, мусковит и тешки минерали - гранати, турмалини, 
металични минерали, сфен, рутил и др. Песочниците према минералошкиот состав во 
најголем дел им одговараат на субграуваките и грауваките. Се состојат од кварц и 
лискун, помалку фелдспат, потоа парчиња од кварцити, рожњаци, песокливи глинци и 
лискуновити шкрилци. Обично се плочести, ретко банковити. Бојата им е сива. Се 
карактеризират со ситнозрн и среднозрн состав, претежно со карбонатен цемент од 
порен тип. Текстурните знаци се чести и разноврсни. Се забележуваат трагови на 
течење, куси всечувања, ламинација и градациона слоевитост. Поретки се трагови на 
бранување. Алевролитите се изградени од карбонатна материја, фино измешана со 
глина и содржина на детрит. На места присутен е и лимонит. Детритот е претставен со 
кварц и лискун со ситни парчиња од карбонат. Лапорците се чести членови на 
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секвенцата. Обично ги претставуваат горните делови на секвенцата на грубозрниот 
материјал. Се јавуваат во заедница со калкаренитите, алевролитите и лапоровитите 
варовници. По боја се сиви. Процентот на карбонат се движи околу 52 %, но често 
варира во зависност со кој е седимент здружен. 
 
Миоцен 
 

Трахиандезити (τττταααα) 
Се јавуваат во областа кај с.Бучим и претставуваат продолжение кон север на 
вулканитите, кои во поголеми маси се развиени на листот Кавадарци кај с. Шопур, 
Ново Село и Дамјан, каде беа издвоени како андезити. Кај с.Бучим ја пробиваат 
гнајсната серија и се следени со силна хидротермална алтерација и минерализација. 
Сиво-пепеласти се или сиво-зеленкасто обоени. Се карактеризираат со масивна 
текстура и јасно изразена порфирска структура. Во хипокристалеста до 
холокристалеста основна маса се наоѓаат неправилно распоредени фенокристали на 
плагиоклас (до 1,5 cm), амфибол (до 5 mm), a поретко биотит (до 3 mm) и санидин. 
Акцесорните и секундарните минерали се претставени со: магнетит, титанит, апатит, 
сулфиди (халкопирит и пирит), епидот-цоисит, хлорит, кварц и карбонатна материја. 
Плагиокласите се застапени со олигоклас - андезин, каде анортитската компонента се 
движи од 21 - 38 %, а амфиболите се застапени со зелена хорнбленда (-2V = 72°). Co 
модалните анализи е добиен следниот состав: основна маса 50 - 65 %, порфирски 
плагиокласи 16 - 30 %, амфибол и биотит 12 - 23 % порфирски санидин 4 - 8 %, кварц 0 
- 2 % и акцесорните состојци до 1 %. Земајќи го во предвид хемискиот и модалниот 
состав, како и базичноста на плагиокласите, сметаме дека овие карпи претставуваат 
преоди помеѓу трахитите и андезитите и истите ги одредуваме како трахиандезити. 
Староста на трахиандезитите паѓа помеѓу еоцен и плиоцен, бидејќи на листот 
Кавадарци истите ги пробиваат еоценските седименти, а од истите карпи се наоѓаат 
валутоци во плиоценските наслаги. 
 

Андензити (αααα) 
Андезитски карпи се наоѓаат помеѓу селата Шопур, Ново Село, Брест и Д. Враштица, 
каде чинат низа од купести облици (Руево Брдо, Пилав Тепе, Плоча, Вељавица, 
Орлова Глава, Трескавичка Чука и др.) со правец СЗ - ЈИ. Покрај споменатите 
локалности во близината на с. Бучим, се наоѓаат помали андезитски тела како пробои 
во гнјасевите. Андезитите имаат сива, светло-сива до сиво-зеленикава боја, со 
изразито порфирска структура и масивна текстура. Како фенокристали во основната 
маса се гледаат плагиокласи (андезин), кои што се доста застапени и големи до 15 
mm, потоа црни пругави кристали на амфибол, долги до 5 mm и црни лиски на биотит, 
големи до 3 mm. Структурата на андезитите е најчесто хипокристалеста порфирска, а 
поретко и холокристалеста порфирска. 
 
Плиоцен 
 
Песочници, суглини и чакали (Рl) 
Плиоценските седименти се развиени во Криволакавичкиот грабен и во басенот помеѓу 
с.Липов Дол и с.Чифлик. Претставени се со езерски слатководни седименти. 
Седиментите од Криволакавичкиот грабен застапени се претежно со песокливо-
глиновит материјал во кој се јавуваат поголеми и помали млазеви од чакали, а наместа 
и конгломерати. Литолошкиот состав на овие седименти е зависен од карпите, преку 
кои се наталожени. Таму каде лежат преку гранитите и долниот дел на 
горноеоценските седименти се запазува поголемо присуство на чакали и 
конгломерати, а таму каде лежат врз горноеоценските глинци и песочници се јавува 
присуство на песокливо-глинеста компонента (песоци, глиновити песоци, глини со 
помало присуство на чакали). Грубокластичните езерски седименти откриени се во 
сосема одвоен дел помеѓу с.Липов Дол и с.Чифлик. Тоа се претежно чакали, наместа 
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слабо обработени, а составени се скоро исклучиво од карпи на гнајсно-микашисната 
серија, од кварц, поретко од валутоци од гранити, трахити, трахиандезити и 
горноеоценски варовници, помешани со песокливо-глинести материјал. Староста на 
овие седименти одредена е како плиоценска, бидејќи истите претставуваат составен 
дел на Велешкиот басен во кои е најдена плиоценска - пикермиска фауна. 
 
Геолошка карта на поширокото подрачје на локацијата на фармата на ветер – Штип 
 
 
 

 

 
граница на локација на 
фарма на ветер - Штип 
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3.4 Тектоника и сеизмика на подрачјето 

 

3.4.1 Тектонски услови на подрачјето 

 
Teritorijata na R. Makedonija pretstavuva mal del od Balkanskiot region, so 
povr{ina od 25,713 km2, vo koja se vklu~eni nekolku tektonski edinici od prv (I) 
red od Alpsko-Himalajskiot pojas. Vrz baza na postojnite principi za tektonska 
reonizacija, zapadniot del na teritorijata na R. Makedonija, vklu~uvaj}i go i 
Povardarieto (kako geografski poim), pripa|a na Dinaridite-Helinidite. 
Isto~nomakedonskite planinski tereni i kotlinski depresii se segmenti od 
sredi{niot Srpsko-Makedonski masiv. Dol` granicata so R. Bugarija se izdvojuva 
posebna zona poznata kako Krai{tidna zona, koja pripa|a na Karpato-Balkanidite. 
 
Vo granicite na Dinaridite-Helinidite, na teritorijata na R. Makedonija se 
izdvoeni posebni tektonski zoni, koi se karakteriziraat so svoi tektonski 
elementi i geolo{ka evolucija: 

I. Vardarska zona 

II. Pelagoniski horst-antiklinorium 

III. Zapadno-Makedonska zona 

IV. Cukali-Krasta zona 
 
Vo Isto~na Makedonija, vo granicite na Srpsko-Makedonskiot masiv (V), se 
prisutni nekolku izolirani blokovi (Belasi~ki, Ogra`densko-Male{evski, 
Osogovski, Germanski i dr.) koi se oddeleni so sekundarni neodepresii. 
 
Krai{tidnata zona (VI) na teritorijata na R. Makedonija zazema tesen pojas pokraj 
granicata so R. Bugarija, od Berovo na jug - do Del~evo na sever, otkade se {iri na 
teritorijata na R. Bugarija kon sever. 
 
Tektonskata reonizacija na Republika Makedonija e dadena na slednata slika. 
 
Po{irokoto podra~je na lokacijata na farmata na veter - [tip pripa|a na 
isto~nata strana (subzona) na Vardarskata tektonska zona, vo blizina so nejzinoto 
razgrani~uvawe so Srpsko-makedonskiot masiv. 
 
Vardarska tektonska zona 
 
Vardarskata tektonska zona pretstavuva zna~ajna tektonska edinica. So svojata 
vnatre{na gradba, so prisustvoto na raznovidnite formacii, zastapenosta na 
magmatogenite, metamorfnite i sedimentnite kompleksi i so morfologijata na 
rasednite dislokacii, Vardarska zona mnogu izrazito se izdvojuva od ostanatite 
zoni na teritorijata na R. Makedonija. Soglasno koncepciite na sovremenata 
tektonska teorija - tektonika na plo~i, ovaa zona e subdukciska zona koja se 
podvlekuva kon istok pod Srpsko-Makedonskiot masiv. 
 
Ovaa tektonska zona gi deli Pelagoniskiot masiv i Zapadno-Makedonskata zona na 
zapad od Srpsko-Makedonskiot masiv na istok. Nejzinata {iro~ina, vo pravecot 
istok-zapad,iznsuva od 60 km do 80 km. Vo nea se vklu~eni fragmenti i od 
prekambriskata zemjina kora, potoa paleozojski vulkanogeno-sedimenten kompleks 
i mezozojski magmatizam pri {to izrazito se manifestira diferencirana 
aktivnost na tektonskite dvi`ewa vo razli~ni nejzini segmenti.  
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Vo zavisnost od rasprostranetosta na oddelnite formacii, osobeno od alpskiot 
kompleks, vo Vardarska zona se izdvojuvaat tri subzoni, i toa: 

√ zapadna, vo koja{to vo alpskiot kompleks naj{iroko e rasprostranet kredniot 
fli{; 

√ sredi{na, vo koja{to dominantna uloga ima jurskiot ofiolitski kompleks, 
zaedno so srednoalpskiot kompleks (eocenskiot fli{); 

√ isto~na, vo koja{to naj{iroko se rasprostraneti jurskite graniti i 
najmarkantno e izrazena pirenejsko-savskata orogena faza vo posteocensko 
vreme. 

 
Slika: Tektonska reonizacija na Republika Makedonija 
 

Lokacija na farma 
na veter - [tip 
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Karta na tektonsko-strukturni segmenti vo Vardarskata tektonska zona e dadena na 
slednata slika.  
 

 
 
Izvor: Tektonika na Makedonija, D-r Milan Arsovski, 1997 godina 

 

 
 
Srpsko - Makedonski masiv 
 

Vo Alpskiot orogen pojas na Balkanot, Srpsko-Makedonskiot masiv pretstavuva 
vnatre{en masiv, koj gi oddeluva alpskite sistemi - od zapadna strana Dinaridite-
Helinidite, a od isto~na strana Karpato-Balkanidite. Kako sredi{en masiv, 
izgraden prete`no od predalpski strukturni kompleksi, Srpsko-Makedonskiot 
masiv se protega od Dunav na sever, niz celata teritorija na SR Jugoslavija i R. 
Makedonija, do Halkidiki (R. Grcija) na jug. Negovata {irina na teritorijata na R. 
Makedonija varira od 60 km do 80 km. Na ovaa teritorija, toj zazema povr{ina od 
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okolu 3.500 km2. Od zapadna strana se grani~i so Vardarskata zona, a na istok, na 
teritorijata na R. Bugarija, se povrzuva so Rodopite (odnosno Pirinskite 
strukturi).  
 
Srpsko-Makedonskiot masiv se karakterizira so zastapanost na prekambriski i 
rifej-kamriski kompleksi. Prvite se pretstaveni so stenski kompleksi od 
amfibolitska facija: gnajsevi, mika{isti, leptinoliti, dodeka vtorite se 
pretstaveni so facijata na zeleni {krilci, hloritsko-sericitski {krilci, 
metagabrovi, metadijabazi i dr.. 
 
Odnosite pome|u strukturnite formi od razli~nite kompleksi koi u~estvuvaat vo 
gradbata na Srpsko-Makedonskiot masiv jasno go izdvojuvaat od sosednite 
tektonski edinici.  
 

Karta na strukturnite segmenti vo Srpsko-Makedonskiot Masiv (vklu~itelno so 
Krai{tidnata zona) e dadena na slednata slika.  
 
Izvor: Tektonika na Makedonija, D-r Milan Arsovski, 1997 godina 
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3.4.2 Неотектонска реонизација 

 
Teritorijata na R. Makedonija vo celost vleguva vo Mediteranskata orogena oblast, 
vo koja geosinklinalite uslovi na razvitok se zavr{ile kon krajot na paleogen, 
odnosno po~etokot na neogen. Potoa nastapuva kontinentalen razvitok. Vo prvata 
faza od ovoj period, vo miocenot, nastanuva nivelacija na sozdadenite strukturi 
od pirenejskata i savska orogena faza, se vr{i pineplenizacija i formiraat 
denudacioni zaramnini. Relikti od ovie zaramnini i denes se sre}avaat na 
razli~ni viso~ini vo planinskite masivi, ili se pogrebeni vo potonatite delovi 
pod pliocenskite naslagi. 
 
Vo prviot stadium na neogenot, nekade vo sredinata na miocenot, se zaroduvaat 
poedini depresii vo koi se talo`at laporovito-glinoviti sedimenti. Ova uka`uva 
deka vo toa vreme ne postoel ras~lenet brdovit reljef, od koj{to bi se snosel grub 
klasti~en materijal. Vo vtorata faza na ovoj period se formiraat i drugite 
vulkanski podra~ja, koi se so mnogu pomali dimenzii. 
 
Vo tekot na pliocenot doa|a do aktivizacija na tektonskite procesi, se zaroduvaat 
onie morfostrukturalni celini koi{to kako rezultat na natamo{niot razvitok gi 
konstatirame i denes. Kako rezultat na neramnomernoto izdigawe, doa|a do 
diferencijacija na teritorijata na R. Makedonija, koja, na nekoj na~in, ima 
nasledni osobini. Teritorijata na Zapadna Makedonija, ~ija{to tendencija na 
izdigawe postoela i porano, i sega, vo neotektonskata etapa, se izdiga 
najintenzivno. Vo isto vreme, terenite na Vardarskata zona, izdvoeni sega vo 
Povardarieto, se zafateni so mnogu poslab intenzitet na izdigawe. 
 
Od druga strana, podra~jata na Isto~na Makedonija se izdigaat relativno 
pointenzivno vo odnos na Povardarieto, no poslabo otkolku Zapadna Makedonija. 
 
Vo trendot na op{toto pliocensko izdigawe, formirani se i tektonski, grabenski 
depresii vo forma na ezerski baseni. Grabenskite ezerski depresii vo Zapadna 
Makedonija vleguvaat vo grupata na Desaretski Ezera, kade {to, kako relikti od toj 
period, i denes se so~uvani Ohridskoto i Prespanskoto Ezero. 
 
Izdignatite tereni pretstavuvaat podra~ja na erozija i denudacija, od kade {to se 
nosi terigenen materijal, koj se talo`i kako molasa vo ezerskite depresii. 
Procesot na diferencijalni pomestuvawa pome|u depresiite i horstovite vo tekot 
na vremeto se zasiluva, poradi {to doa|a do aktivirawe na starite i formirawe 
na novi rasedi, kako prirodni granici na morfostrukturnite celini. 
 
Kon krajot na pliocen - po~etok na kvarter, so formiraweto na Egejskoto More, 
doa|a do iste~uvawe na vodite od Vardarskata zona, se formira sovremenata 
hidrografska mre`a, a i natamu se zasiluva tektonskata aktivnost, koja gi uslovuva 
formite koi{to gi gledame denes. Vulkanskata aktivnost se zavr{uva vo po~etokot 
na kvarterot, so formirawe na bazalti, vo {tipsko, vo reonot na Nagori~ani, vo 
skopsko i drugi lokaliteti. 
 
Kako rezultat na goreopi{anite procesi, so koi e povrzana genezata i evolucijata 
na morfostrukturnite celini, na teritorijata na R. Makedonija se izdvoeni 
slednite neotektonski oblasti, i toa spored stepenot na izdigawe: 

1. Zapadna Makedonija 

2. Povardarie 

3. Isto~na Makedonija 
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Slika: Neo-tektonskata reonizacija na Republika Makedonija 

 
 
 Lokacija na 

farma na veter 
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3.4.3 Сеизмички услови на подрачјето 

 
Regionot {to ja opfa}a teritorijata na R. Makedonija i podra~jata do 100 km od 
nejzinite granici tektonski pripa|a na Mediteranskata orogena oblast na Alpsko-
Himalajskiot pojas. Uslovena od vakvata tektonska pripadnost, seizmi~kata 
aktivnost na ovoj region, e edna od najsilnite na kopneniot del na Balkanskiot 
poluostrov. 
 
Vo ovoj region e relativno ~esta pojavata na katastrofalni zemjotresi {to 
dostigaat epicentralen intenzitet do X MSK-64 i magnituda do 7,8 (najvisokata 
dosega nabquduvana magnituda na Balkanskiot Poluostrov). 
 

Zemjotresite vo regionot se prete`no plitki (h ≤ 60 km), pri {to najgolemiot broj 
imaat hipocentri do 40 km, a naj~esto do 20 km. 
 
Vo tekot na vremeto postoi koncentrirawe na epicentrite na zemjotresite vo 
posebni epicentralni podra~ja i povrzuvaweto na ovie podra~ja vo seizmogeni 
zoni. Ovie zoni, so svoite epicentralni podra~ja i so site istoriski i sovremeni 
zemjotresi slu~eni vo niv, ja odreduvaat seizmi~nosta na razgleduvaniot region na 
R.Makedonija. 
 
Tri seizmogeni zoni ja definiraat seizmi~nosta na po{irokiot region: 

√ Prvata od niv e vo pravec na protegaweto na dolinata na rekata Vardar, 
zafa}a epicentralni podra~ja od R. Srbija, R. Makedonija i R. Grcija, a 
vrzana e so tektonskata edinica Vardarska zona (del od Dinaridi-
Helinidite), poradi {to vo seizmolo{kata i seizmotektonskata literatura 
se narekuva Vardarska seizmogena zona. 

√ Vtorata seizmogena zona e vrzana so Ogra`densko- Halkidikiskata 
tektonska zona (golem del od Srpsko-Makedonskiot masiv i izvesen del od 
Krai{tidnata zona na Karpato-Balkanidite). Ovaa seizmogena zona zafa}a 
epicentralni podra~ja od R. Srbija, R. Makedonija, R. Bugarija i R. Grcija. 
Dol` pogolemiot del od nejziniot isto~en rab le`i dolinata na rekata 
Struma, i poradi toa se narekuva Strumska seizmogena zona. 

√ Tretata seizmogena zona zafa}a epicentralni podra~ja od R. Srbija, R. 
Makedonija, R. Albanija i R. Grcija. Vo nejziniot kraen severoisto~en del se 
protega dolinata na rekata Bel Drim, vo nejziniot goren zapaden del - 
dolinata na rekata Crn Drim i dolinata na utokata na ovie dve reki, rekata 
Drim. Poradi ova, ovaa seizmogena zona se narekuva Drimska seizmogena 
zona. 

 
Spored toa, seizmi~nosta na teritorijata na R. Makedonija i pograni~nite predeli 
e odredena od trite glavni, nadol`ni seizmogeni zoni (Strumskata, Vardarskata i 
Drimskata). 
 

Po{irokoto podra~je na lokacijata na farmata na veter - [tip pripa|a vo 
epicentralnoto podra~je [tip-Radovi{, na isto~nata strana na Vardarskata 
seizmogena zona, blisku do nejzinata granica so Strumskata seizmogena zona. Imaj}i 
go vo predvid regionalniot kontekst na seizmi~kata aktivnost i vlijanijata na 
zemjotresite vrz objekti na zna~itelni rastojanija, vo sledniot tekst, daden e osvrt 
na dvete seizmogeni zoni, relevantni za lokacijata na farmata na veter. 
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Vardarska seizmogena zona 
 
Epicentralnite podra~ja vo ovaa seizmogena zona gi vklu~uvaat Skopje, Kumanovo, 
Veles, Sv. Nikole - [tip, [tip - Radovi{, Gradsko - Kavadarci - Negotino), Demir 
Kapija, Mre`i~ko (Kavadarci), Valandovo, Gevgelija - Gumenixa i Dojran - Kuku{. 
 
Vo slednata tabela e daden pregled na raspredelba na zemjotresite od 
epicentralnite podra~ja od Vardarskata seizmogena zona vo R. Makedonija i 
pograni~nite predeli od periodot od 1901 do 1996 god. (magnituda ML ≥ 4.0). 
 

 
 
So najslaba seizmi~ka aktivnost vo istiot period se karakteriziraat Sveti 
Nikole - [tip i Gradsko - Kavadarci - Negotino. Nezna~itelna seizmi~ka aktivnost 
e registrirana vo podra~jata na Veles i [tip - Radovi{. Vo Vardarskata 
seizmogena zona zna~ajna e pojavata na zemjotresi so magnitudi 5,0 ≤ ML < 6,0. 
Najsilnite istoriski i najsilnite sovremeni zemjotresi, so ML ≥ 6,0, se slu~ile vo 
istite epicentralni podra~ja, Uro{evac (Ka~anik - Vitina - Gwilane), Skopje i 
Valandovo. Spored sé, ovie tri epicentralni podra~ja se seizmi~ki najaktivnite 
vo delot od Vardarskata seizmogena zona na teritorijata na R. Makedonija i 
pograni~nite predeli. 
 
 
Strumska seizmogena zona 
 
Vo delot na ovaa seizmogena zona {to se protega na teritorijata na R. Makedonija i 
grani~nite predeli vklu~eni se epicentralnite podra~ja Zletovo, Ko~ani, Del~evo 
- Berovo, Peh~evo - Kresna i Strumica. 
 
Vo slednata tabela e daden pregled na raspredelba na zemjotresite od 
epicentralnite podra~ja od Strumskata seizmogena zona vo R. Makedonija i 
pograni~nite predeli od periodot od 1901 do 1996 godina (magnituda ML ≥ 4,0). 
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Od drugite epicentralni podra~ja od ovoj del na ovaa seizmogena zona, Del~evo - 
Berovo i Strumica se so izvesna umerena seizmi~ka aktivnost, a so isklu~itelno 
slaba seizmi~ka aktivnost e registrirana vo Zletovo i Ko~ani. Op{to, Strumskata 
seizmogena zona vo R. Makedonija i pograni~nite predeli se odlikuva so poretki 
silni zemjotresi vo odnos na drugite dve glavni seizmogeni zoni vo R.Makedonija i 
so kontinuirana pojava na mnogu slabi zemjotresi. Sepak, ovaa zona vo sebe 
akumulira najgolema seizmi~ka energija vo R. Makedonija i na celiot kopnen del na 
Balkanskiot poluostrov, koja vo najgolem del se osloboduva niz epicentralnoto 
podra~je Peh~evo - Kresna. 
 
Na slikata e dadena karta na seizmogeni izvori na teritorijata na Makedonija. 
 

 
 

 

Lokacija na farma 
na veter - [tip 
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3.5 Хидрографија и квалитет на површински води во подрачјето 

 

Локацијата на фармата на ветер – Штип е дел од територијата на сливното подрачје на 
реката Брегалница, која претставува најголемиот воден потенцијал во поширокиот 
регион. Поради ридско – планинскиот карактер на подрачјето на локацијата, 
хидролошката мрежа вклучува кратки и мали водотеци, меѓу кои доминантна е реката 
Отиња. 
 
Во општината Штип евидентирани се извори на термо-минерална вода. Како 
позначајни локалитетити од овој вид се Кежовица и Јагмуларци. 
 
Со Уредбата за клaсификација на водите, а според намената и степенот на чистотата, 
површинските води (водотеците, езерата и акумулациите) и подземните води се 
распоредуваат во класи, и тоа: 

Класа Употреба / користење на водата 
I Класа многу чиста, олиготрофична вода, која во природна состојба со евентуална 

дезинфекција може да се употребува за пиење и за производство и преработка на 
прехранбени производи и претставува подлога за мрестење и одгледување на 
благородни видови на риби - салмониди. Пуферниот капацитетот на водата е многу 
добар. Постојано е заситена со кислород, со ниска содржина на нутриенти и бактерии, 
содржи многу мало, случајно антропогено загадување со органски материи (но не и 
неоргански материи). 

II Класа малку загадена, мезотрофична вода, која во природна состојба може да се 
употребува за капење и рекреација, за спортови на вода, за одгледување на други 
видови риби (циприниди), или која со вообичаени методи на обработка-
кондиционирање (коагулација, филтрација, дезинфекција и слично), може да се 
употребува за пиење и за производство и преработка на прехранбени производи. 
Пуферниот капацитет и заситеноста на водата со кислород, низ целата година, се 
добри. Присутното оптоварување може да доведе до незначително зголемување на 
примарната продуктивност. 

III Класа умерено еутрофична вода, која во природна состојба може да се употребува за 
наводнување, а по вообичаените методи на обработка (кондиционирање) и во 
индустријата на која не и е потребна вода со квалитет за пиење. Пуферниот капацитет 
е слаб, но ја задржува киселоста на водата на нивоа кои сеуште се погодни за 
повеќето риби. Во хиполимнион повремено може да се јави недостиг на кислород. 
Нивото на примарната продукција е значајно, и може да се забележат некои промени 
во структурата на заедницата, вклучувајќи ги и видовите на риби. Евидентно е 
оптоварување од штетни супстанци и микробиолошко загадување. Концентрацијата на 
штетните супстанци варира од природни нивоа до нивоа на хронична токсичност за 
водниот живот. 

IV Класа силно еутрофична, загадена вода, која во природна состојба може да се 
употребува за други намени, само по одредена обработка. Пуферниот капацитетот е 
пречекорен, што доведува до поголеми нивоа на киселост, а што се одразува на 
развојот на подмладокот. Во епилимнионот се јавува презаситеност со кислород, а во 
хиполимнионот се јавува кислороден недостиг. Присутно е “цветање” на алги. 

 
Природните и вештачките водотеци, делниците на водотеците, езерата, акумулациите 
и подземните води, чии води според намената и степенот на чистотата се 
распоредуваат во класи, согласно Уредбата за категоризацијана водите, се делат на 
пет категории. 
 
Во I категорија се распоредуваат водотеците чии води мораат да ги исполнуваат 
условите на I класа, во II категорија условите на II класа, во III категорија условите на III 
класа, во IV категорија условите на IV класа, а во V категорија се распоредуваат 
водотеците чии води мораат да ги исполнуваат условите на V класа. 
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Главни видови на загадување на водотеците на подрачјето на локацијата потекнуваат 
од комуналните отпадни води од населените места и загадувањата од земјоделско-
сточарските активности, кои не се со интензивен карактер. Квалитетот на 
површинските води не е нарушен од емисии од индустриски активности. 
 
Во отсуство на податоци за квалитетот на водите во водотеците кои течат на 
територијата на локацијата на фармата на ветер, во продолжение е даден осврт на 
состојбите со квалитетот на водите на реката Брегалница, како основен хидрографски 
ентитет во регионот. 
 
Квалитативните карактеристики на водата на река Брегалница се следат на две мерни 
места: 

• Крупиште (Долен Балван) - Проценетиот квалитет е со вредности за III 
класа.  

• Убого - Проценетиот квалитет е со вредности за III – IV класа. 
 
 

Карта: Преглед на мрежата на мерни места за мониторинг на квалитетот на површинските води 

 

Bregalnica 
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Органолептичките показатели и на двете мерни места се докажани со вредности за I - 
IV класа, а водата почесто е заматена до матна. 
 
Од показателите на киселост, рН е со вредности за I класа и на двете мерни места. 
 
Алкалитетот е со вредност проценета за I - II класа на мерното место Долен Балван, 
додека на низводното мерно место, Убого, со вредности за I класа. 
 
Од показателите на кислороден режим, растворениот кислород почесто е со вредности 
за I класа. Заситеноста со кислород е со вредности од 83,8-132,3 % О2, на мерното 
место Долен Балван, и е проценета со вредност за IV - II класа, додека на мерното 
место Убого, низводно, се движи од 83,1-121,1 % О2 . Биолошката потрошувачка на 
кислород варира од 1,25-11,5 mg/l О2 на мерното место Долен Балван до 2,0-22,0 5 
mg/l О2 на мерното место Убого. Значи овој параметар возводно е со вредности 
проценети за III – IV класа, а низводно на мерното место Убого доаѓа до влошување, и 
е со вредности за IV – V класа. 
 
Вкупните растворени материи се почесто со вредности докажани за I класа, додека 
вкупните суспендирани материи со вредности за IV - V на мерното место Долен 
Балван. Низводно по течението на река Брегалница, на мерното место Убого вкупните 
растворени материи се почесто докажани за II класа, а вкупните суспендирани материи 
за III - IV класа. 
 
Показателите на еутрофикација и на двете мерни места се со вредности за II класа. 
 
Хемиските показатели на фекалното загадување се со вредности проценети за I – II 
класа, освен нитритниот јон, кој и на двете мерни места е почесто со вредности за III - 
IV класа. Испитуваните хемиско-токсични материи се со вредности за I - II класа. На 
мерното место Долен Балван манганот е почесто со вредности за III - IV класа, додека 
кадмиумот повремено се јавува со вредности за III - IV класа. 
 
Слика: Преглед на концентрации на опасни и штетни супстанции во водотеци за 2007 година 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Извор: Годишен извештај од обработени податоци за квалитетот на животната средина – 2007; МЖСПП 
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3.6 Квалитет на воздухот во подрачјето 

 

Со оглед на тоа дека за предметната локација не постојат податоци од мерења за 
одредени загадувачки материи во воздухот, како референтни се земени оние од 
најблиското мерно место, со напомена дека квалитетот на амбиентниот воздух на 
локацијата е далеку подобар од оној на мерното место, пред се заради карактерот на 
локацијата и оддалеченоста од главните загадувачи на воздухот. 
 
Табела: Максимално дозволени концентрации на одредени загадувачки материи во воздухот 

Максимално дозволени концентрации  
Загадувачки материи Поединечна  Среднодневна 

Сулфур диоксид – SO2 500 µg/m³ 150 µg/m³ 
Чад 150 µg/m³ 50 µg/m³ 
Азотен двооксид 85 µg/m³ 85 µg/m³ 
Суспендирани честички   120 µg/m³ 
Озон - О3  110 µg/m³ 
Јаглероден моноксид 3 mg/m³ 1 mg/m³ 
Олово  0.0007 µg/m³ 
Инертен прав  300 µg/m³ 

 
 

Оцена на квалитетот на воздухот во Штип 
 

Оценката на квалитетот на воздухот во поширокото подрачје Штип е направена врз 
основа на мерење на загадувачките супстанции сулфур диоксид и црн чад, кое се врши 
од страна на Управата за хидрометеоролошки работи, на мерно место со следните 
координати: лонгитуда 22°11’, латитуда 41°45’ и алтитуда 326 метри. 
 
Табела: Квалитет на воздух (сулфур диоксид и чад) 

Година 
Загадувачка 
материја 

(µg/m³) 

Просечна 
годишна 
концентрација 

Мах Мин 

Број на денови 
со 
концентрација 
над МДК 

SO2  22,11 45,09 8,56 / 2006 
Чад 17,72 116,18 2,12 17 
SO2 20,59 50,27 11,52 / 

2005 
Чад 12,92 82,11 0,95 13 
SO2 нема податок 35,19 11,65 нема податок 

2004 
Чад нема податок 22,18 6,86 нема податок 

Извор: Годишни извештаи за квалитет на воздухот, МЖСПП 
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3.7 Бучава во животната средина во подрачјето 

 

Емисијата на бучавата во животната средина, првенствено, се идентификува со 
развојот на технологијата, индустријата и транспортот. Според Законот за заштита од 
бучава во животната средина (2007), бучава во животната средина е бучава 
предизвикана од несакан или штетен надворешен звук создаден од човековите 
активности кој што е наметнат од блиската средина и предизвикува непријатност и 
вознемирување, вклучувајќи ја и бучавата емитувана од превозни средства, патен, 
железнички и воздушен сообраќај и од места на индустриска активност. 
 
Непријатност од бучава значи вознемиреност предизвикана од емисија на звук кој е 
чест и/или долготраен, создаден во определно време и место, а кој ги попречува или 
влијае на вообичаената активност и работа, концентрација, одморот и спиење на 
луѓето. Вознемиреност од бучава се дефинира преку степенот на вознемиреност на 
населението од бучава определена со помош на теренски премери или увиди. 
 
Слика: Ниво на бучава од различни извори 
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Граничните вредности за основните индикатори за бучавата во животната средина се 
утврдени во Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава (2008). Според 
степенот за заштита од бучава, граничните вредности за основните индикатори за 
бучавата во животната средина предизвикана од различни извори не треба да бидат 
повисоки од: 

Ниво на бучава изразено во dB 
Подрачје диференцирано 
според степенот на заштита од 
бучава Lд Lв Lн 
Подрачје од прв степен 50 50 40 
Подрачје од втор степен 55 55 45 
Подрачје од трет степен 60 60 55 
Подрачје од четврт степен 70 70 60 

o Lд – ден (период од 07,00 до 19,00 часот) 

o Lв – вечер (период од 19,00 до 23,00 часот) 

o Lн – ноќ (период од 23,00 до 07,00 часот) 
 
Подрачјата според степенот на заштита од бучава се определени во Правилникот за 
локациите на мерните станици и мерните места (2008). 
 
Со Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е нарушен 
мирот на граѓаните од штетна бучава (2009) се идентификувани дејствијата при кои, во 
случај да произведуваат бучава која ги надминува граничните вредности на нивото на 
бучава, се смета дека се нарушува мирот на граѓаните. 
 
Во отсуство на развиена државна мрежа за мониторинг, за поширокото подрачје на 
предметната локација и општината Штип не постојат податоци од мерења за нивоата 
на бучава во животната средина. Следствено, не постојат плански документи за 
управување со бучавата, т.е. стратешка карта и акционен план. 
 
Заради карактерот на локацијата и оддалеченоста од главните емитери на бучава, 
може да се заклучи дека во подрачјето на фармата на ветер, нивоата на бучава се во 
рамките на амбиенталните нивоа и во рамките на максимално дозволените граници, 
без интензивно континуирано присуство на бучава создадена од антропогени извори и 
активности. 
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3.8 Педолошки карактеристики и вегетација 

 
Хетерогениот карактер на природните фактори на поширокото подрачје на локацијата 
на фармата на ветер – Штип е причина за постоење на варијации на типови, под-
типови и форми на почви. Притоа, значајно влијание врз состојбите со почвите имаат 
антропогените активности, голините и непошумените области, како и деструктивното 
влијание на ерозијата. Почвите на територијата на општината Штип се категоризирани 
во четири педолошки региони: 

• низини (речни тераси) 

• стрмнини (делувијални почви) 

• брдски терени 

• планински регион 
 
Терените со низински одлики, составени од алувијални и ливадски почви, се протегаат 
по долините на реките Брегалница и Крива Лакавица, и покриваат околу 16,6 % од 
територијата на општината. 
 
Стрмнините се составени од поројни депозити и покриени со делувијални почви. Тие 
покриваат мали подрачја во општината. 
 
Брдските терени покриваат голем дел од територијата на општината и се главни 
подрачја за земјоделско производство. 
 
Под-регионот на планински терен е лоциран во југо-источниот дел од општината и 
покрива голем дел од нејзината територија. Евидентирани се лито-почви и шумски 
почви, на кои се присутни шуми. 
 
Во вегетациски смисол, поширокото подрачје на општината Штип е површина со 
сиромашна вегетација, дефицитарна со шуми, но со пространи планински пасишта. 
Постои јасна дефиниција на вегетативните зони и високите вегетативни појаси, иако 
поделбата не е очигледна, поради нарушувањето на одредени шумски заедници. 
 
Нискиот вегетациски појас е составен од дабовина, грмушки и трновидни растенија. Во 
овој појас, во екстремно сувите региони, се сретнуваат заедници на ниски грмушки кои 
претставуваат добра заштита од одрони и лизгање на земја, но не се поволни за 
одгледување на стока. 
 
Во отворените реони на подрачјето се простираат брдски пасишта и земјоделско 
земјиште. Мезофитскиот појас во регионот на дабова шума e карактеристичен за 
стрмните нагиби на Плачковица. Покрива мала површина. Последниот шумски појас во 
регионот се состои од букова шума. Се простира на Плачковица и вклучува два 
вегетациски појаси: нископланинска и високопланинска букова шума. 
 
Заедницата на суви ливади е присутна на рамнинските подрачја и на благите 
стрмнини. Оваа вегетациска форма е значајна за зимското пасење на стоката, како и 
за флористичкиот диверзитет. Пасиштата, карактеризирани со грмушковидни 
растенија, се од пустинско - степски вид. 
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3.9 Биолошка разновидност и карактеристики на пределот во подрачјето 

 

3.9.1 Биоми 

 

Prostorot na po{irokata lokacija na farmata na veter - [tip e dosta homogen po 
odnos na biomskata zastapenost. Imeno, na celata povr{ina na ovoj prostor se 
nao|aat samo dva bioma, i toa biomot na mediteranski polupustini (MPP), i biomot 
na submediteransko-balkanski {umi (SB[), koi me|usebno se prepletuvaat. 
Ekolo{kite karakteristiki na dvata biomi se dadeni vo Prilog 3. 

 

3.9.2 Флора 

 

Биом на медитерански полупустини 
 
Vo biomot na mediteranski polupustini se sre}avaat slednive vidovi na 
karakteristi~ni florni elementi: Carduus humulosus, Acanthus aculeatus, Eryngium 
campestre, Carthamus lanatus, Eryngium palmatum, dva mediteranski vidovi na vilina 
kosa Stipa tirsa i Stipa mediterranea, bodlikava roza - Rosa spinosissima i pove}e 
glavno bodlikavi rastenija: Stachys recta, Galium purpureum, Achilae clypeata i 
Triticum vilosum (diva p~enica). 
 
Za vreme na terenskata inventarizacija, sprovedena za potrebite na ovaa studija, 
potvrdeno e prisustvo na slednive proletni rastenija: Crocus chrisanthus i 
Colchicum doerfleri. Pokraj niv, bea registrirani i brojni suvi stebla na Morina 
persica.  
 

Биом на суб-медитерански шуми 
 
Ovoj biom vo podra~jeto na lokacijata na farmata na veter e glavno pretstaven so 
{umi~ki od dab blagun (Quercus pubescens) ili zaednici na blagun i gaber (Carpinus 
orientalis).  
 
Karakteristi~ni rastenija se slednite: Quercus pubescens, Quercus conferta, 
Carpinus orientalis, Ostrya carpinifolia, Corilus collurna, Crataegus orientalis, Cotinus 
coggygria, Syringa vulgaris, Pinus nigra. 
 

Pobrojni vo sporedba so drugi biotopi se slednive vidovi na rastenija: Ruscus 
aculetus, Cornus mas, Juniperus communis, Fraxinus ornus, Crategus monogyna, Prunus 
spinosa. 
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3.9.3 Фауна 

 
Биом на медитерански полупустини 

 
 
Skakulci 

 
Karakteristi~ni vidovi: 
 

• Dociostaurus maroccanus - marokanski skakulec 
• Caliptamus italicus - italijanski skakulec 
• Acrida anatolica 

• Paracaloptenus caloptenoides 
 
Pokraj ovie karakteristi~ni vidovi za ovoj biom, spored vegetaciskiot sostav i 
kako rezultat na sprovedenata terenska inventarizacija, i dostapnite 
literaturnite podatoci, tuka se sre}avaat i slednive vidovi:  
 

• Omocestus minutus • Oedipoda germanica 

• Dociostaurus brevicollis • Plathicleis affinis 

• Acrotilus insubricus • Stenobothrus lineatus 

• Mantis religiosa • Acrida meridionalis 

• Pezotetix giornai • Chortipus brunneus 

• Ailopus strepens • Gryllus campestris 

• Decticus verrucivorus • Tettigonia viridissima 

• Oedipoda coerulescens • Ailopus thalasinus 

• Saga natoliae  
 
 

Peperutki 
 
Nema karakteristi~ni vidovi za ovoj biom, no vo podra~jeto na lokacijata na 
farmata na veter mo`at da se sretnat slednive vidovi:  

 
• Pyrgus sidae • Melitaea didyma 

• Zerynthia polyxena • Lasiommata maera 

• Iphiclides podalirius • Coenonimpha arcania 

• Leptidea sinapis • Pyronia tithonus 

• Euchloe ausonia • Aphantopus hiperanthus 

• Colias alfacariensis • Maniola jurtina 

• Satyrium accaciae • Melanargia galathea 

• Plebeius argirognomon • Hipparchia statilinus 

• Aricia agestis • Pranassius mnemosyne 

• Polyommatus dorylas • Satyrus ferula 

• Meleageria daphnis • Limenitis populi 

• Arashnia levana  

 
 

Herpetofauna 
 
Karakteristi~ni vidovi za ovoj biom se:  

• Testudo graeca (mediteranska `elka) 
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• Lacerta ercharii (makedonska gu{terica) 

• Elaphe quatorlineata (`drepka), i  

• Vipera ammodytes (poskok). 
 
Pokraj karakteristi~nite vidovi vo ovoj biom mo`at da se sretnat i slednive 
vidovi:  

• Lacerta taurica 

• Lacerta trilineata 

• Testudo hermani 

• Coluber caspius 

• Coluber najadum 

• Telescopus falax 

• Natrix tessellata 
 
 

Ptici 
 
Karakteristi~ni za ovoj biom: 

• Emberiza caesia 

• Pastor rosaeus (rozev skolovranec) 

• Melanocorypha calandra (golema ~u~urliga) 

• Burhnius oedicnemus (~urulin) 

• Otis tetrax (mala dropqa). 
 
Posledniot vid pove}e decenii nanazad ne e registriran vo Makedonija, odnosno vo 
ovoj region.  
 
So inventarizacijata na prostorot, a spored dostapnata literatura, na ovoj prostor 
mo`at da se sretnat slednive vidovi na ptici: 
 

Vidovi sretnati za vreme na terenskata 
inventarizacija 

Vidovi spored literatura 

• Turdus viscivorus • Sylvia communis 

• Turdus pilaris • Emberiza melanocephala  

• Corvus corax  • Oenanthe oenanthe  

• Passer domesticus • Lanius collurio 

• Emberiza citrinela • Merops apiaster 

• Emberiza calandra • Emberiza hortulana 

• Corvus cornix • Anthus campestris 

• Corvus monedula • Coturnix coturnix 

• Pica pica  • Falco naumanni 

• Perdix perdix • Neophron percnopterus 

• Melanocorypha calandra • Calandrella cinerea 

• Falco tinunculus • Upupa epops 

• Columba livia • Accipiter nisus 

• Gaerida cristata • Lanius senator 

 • Buteo rufinus 

 



Студија за оцена на влијание врз животната средина – проект фарма на ветер - Штип 

 

 74 

 
Cica~i 

 
Karakteristi~ni cica~i: Vormela peregusna ({aren tvor), Cricetus migratorius - kr~ok; 
aziska (socijalna) voluharica (Microtus guenthneri) i drugi. 
 
Od ovie karakteristi~ni vidovi za vreme na terenskata inventarizacija na 
prostorot, identifikuvano e zna~ajno prisustvo na Microtus guenthneri (socialis), po 
otvorenite tereni. 
 
Pokraj ovie karakteristi~ni vidovi, spored lokalnoto naselenie, na prostorot se 
sre}ava i lisicata (Canis vulpes), volkot (Canis lupus), kunata (Martes sp.), jazovecot 
(Meles meles), divata sviwa (Sus scrofa) i diviot zajak (Lepus capensis), odnosno 
vidovi koi navleguvaat od sosednite biomi vo potraga za hrana.  
 
So ogled na tipot na investicioniot zafat, od cica~ite posebno treba da se 
izdvojat i analiziraat liljacite, koi pokraj pticite, se edna od najosetlivite 
grupi `ivotni zaradi faktot {to imaat sposobnost za letawe. 
 
Taka, od liljacite na ovoj prostor bi mo`ele da se o~ekuvaat slednive vidovi: 
 

• Rhinolophus ferum equinum • Myotis mistacinus 

• Rhinolophus hipposideros • Eptesicus mistacinus 

• Rhinolophus euryale • Pipistrellus pipistrellus 

• Rhinolophus blasii • Pipistrellus nathusii 

• Myotis myotis • Pipistrellus kuhli 

• Myotis blythi • Miniopterus schraibersi 

 
Toa se 12 od vkupno 23 vidovi liljaci poznati za Makedonija.  
 
 

Биом на суб-медитерански шуми 
 

 
Skakulci 

 
• Omocestus minutus • Tylopsia lilifolia 
• Euchortipus declivus • Platicleis affinis 
• Dociostaurus brevicollis • Tettigonia viridissima 
• Chortipus brunneus • Decticus verrucivorus 
• Pezotetix giornai • Saga italica 
• Acrida meridionalis • Pholidoptera macedonica 
• Oedipoda coerulescens • Oedipoda germanica 
• Calipatmus italicus • Ephippiger ephippiger 
• Ailopus strepens • Oedipoda minuta 
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Peperutki 
 

• Carcharodus flociferus 

• Thymelicus sylvestris 

• T. lineola 

• Papilio machaon 

• Pieris rapae 

• Pontia daplidicae 

• Gonepteryx rhamni 

• Lycaena phleas 

• Polyomatus icarus 

• Argynnis pandora 

• Vanessa atalanta 

• Lasiomata megera 

• Pararge aegeria 

• Coenonympha pamphilus;  

 
 

Herpetofauna 
 
Karakteristi~ni vidovi se: Testudo hermani, Lacerta trilineata, Ablepharus kitaibeli. 
 
Pokraj ovie karakteristi~ni vidovi, mo`at da se sretnat i slednive vidovi na 
vodozemci i vle~ugi: 
 

• Bufo viridis • Telescopus falax 

• Lacerta taurica • Natrix tessellata 

• Lacerta viridis  • Elaphe longissima 

• Testudo hermani • Natrix natrix 

• Testudo graeca • Elaphe situla 

• Coluber caspius • Eryx jaculus 

• Coluber najadum • Elaphe quatorlineata 
 
 

Ptici 
 
Karakteristi~ni vidovi se: Parus lugubris, Dendrocopos syriacus, Muscicapa 
semitorquata, Streptopelia decaocto i Accipiter brevipes. 
 
Pokraj ovie karakteristi~ni vidovi za ovoj biom, se srekavaat i: 

 
• Sylvia communis • Coturnix coturnix 

• Emberiza melanocephala  • Falco tinnunculus 

• Scolopax rusticola • Neophron percnopterus 

• Lanius collurio • Calandrella cinerea 

• Parus major • Cuculus canorus 

• Parus coeruleus • Carduelis carduelis 

• Parus lugubris • Aegithalos caudatus 

• Paser montanus • Upupa epops  

• Passer domesticus • Accipiter nisus 

• Corvus cornix • Buteo buteo 

• Turdus merula • Troglodytes troglodytes 

• Garrulus glandarius • Lanius senator 

• Merops apiaster  • Perdix perdix 
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• Emberiza hortulana • Erithacus rubecula 

• Emberiza calandra • Carduelis cannabina 

• Anthus campestris • Certhya brachydactilla 

• Luscinia megarhynchos • Coracias garrulus 

• Oriolus oriolus • Otus scops 

• Picus viridis • Dendrocopus medius 

• Emberiza cirlus  
 
 

Cica~i 
 
Karakteristi~ni vidovi za ovoj biom se: Dryomis nitedula, Apodemus flavicollis, Glis 
glis, Erinaceus concolor. 
 
Pokraj niv mo`at da se sretnat i slednive vidovi: Meles meles (jazovec), Apodemus 
flavicollis (`oltogrlen {umski glu{ec), Martes foina (kuna belka), Canis lupus, Felis 
sylvestris.  
 
Od liljacite na ovoj prostor mo`at da se sretnat istite vidovi koi se navedeni za 
biomot na mediteranski polupustini: 

 

• Rhinolophus ferum equinum • Myotis mistacinus 

• Rhinolophus hipposideros • Eptesicus mistacinus 

• Rhinolophus euryale • Pipistrellus pipistrellus 

• Rhinolophus blasii • Pipistrellus nathusii 

• Myotis myotis • Pipistrellus kuhli 

• Myotis blythi • Miniopterus schraibersi 

• Nyctalus leisleri • Barbasetlla barbastella 

 
 

3.9.4 Карактеристични и ретки видови и нивна сензитивност 

 

 
Биом на медитерански полупустини 

 

• Флора 
 
Po odnos na floristi~kiot sostav mo`e da se zaklu~i deka nieden rastitelen vid 
ne e lokaliziran ili endemi~en za ovoj prostor. Site navedeni vidovi se glavno 
{iroko rasprostraneti i brojni vo prostorot na Centralna Makedonija, a 
zavleguvaat i po prostorite koi pripa|aat odnosno nalikuvaat na biomot na 
panonsko - dakiskite stepi (glavno nizinite vo Makedonija). Toa zna~i deka ne 
postoi nikava opasnost od nivno zagrozuvawe. Osnovna pri~ina za ovaa 
konstatacija e faktot {to se {iroko rasprostraneti, odnosno {to nivnata brojnost 
e zna~itelna vo okolnite biomi. Prethodnata konstatacija e vo sklad so listata na 
zagrozeni vidovi na flora na Makedonija dadena vo Nacionalnata studija za 
biodiverzitetot na Republika Makedonija od 2003 godina. 
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• Фауна 

 
Скакулци 
 
Тreba da se izdvoi samo prisustvoto na Saga natoliae, a drugite vidovi nemaat nekoj 
za{titarski status. Saga natoliae e izdvoena zatoa {to e lokalno distribuirana i 
malkubrojna niz Makedonija. Ovoj vid se hrani so drugi skakulci. Sepak ovoj vid 
kako i drugite vidovi od ovoj rod voop{to ne letaat, taka {to vo operativnata 
faza na proektot ne postoi mo`nost od negativno vlijanie vrz niv. 
 

Пеперутки 
 
Statusот na zagrozenost na ovie vidovi e daden vo slednata tabela. 
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1 Zerynthia polyxena  - - - C - - HD4 

2 Parnassius mnemosyne  - - - C B2 - HD4 

3 Colias alfacariensis  - - 4b - - - - 

4 Satyrium acaciae  - - 4b - - - - 

5 Plebeius argyrognomon - LR(nt)*  - - - - 

6 Polyommatus dorylas  - - 4b - - - - 

7 Polyommatus daphis  - - 4b - - - - 

8 Limenitis populi  - - - C - - - 

9 Melanargia galathea  - - 4b - - - - 

10 Neohipparchia statilinus  - - 4b - - - - 

Vkupen broj na vidovi  0 1 6 3 1 0 2 

 
Od tabelata mo`e da se zaklu~i deka samo 3 vidovi se so poseben za{titarski 
status (onie koi se CORINE vidovi) i onie koi se na listata na direktivite na 
Sovetot na Evropa.  
 
Herpetofauna 
 
Statusot na zagrozenost na ovie vidovi e daden vo slednata tabela: 

Vid 
Habitats 
Directive 

IUCN BERN CITES CORINE 

Bufo viridis IV VU II - C 
Lacerta trilineata IV EN II - - 
Lacerta taurica IV EN II - - 
Lacerta viridis  IV VU II - C 
Testudo hermani II/IV VU II II (1C) C 
Testudo graeca II/IV VU II II (1C) C 
Coluber caspius IV LR III - - 
Coluber najadum IV  II  - 
Ablepharus kitaibeli II/IV NE II - C 
Telescopus falax IV  II  - 
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Natrix tessellata IV DD II - C 
Elaphe longissima IV VU II - C 
Natrix natrix - LR III - - 
Elaphe (Zamenis) situla II LC   C 
Eryx jaculus IV    - 
Elaphe quatorlineata II/IV VU II - C 

 
Ptici 
 
Od faunata na pticite, izdvoeni se onie vidovi koi imaat nekakov za{titarski 
status: 
 
Br. Vid SPEC ETS WBD Bern Bonn COR 
1 Parus lugubris 4 S - II - - 
2 Dendrocopos syriacus 4 (S) I II - C 
3 Muscicapa semitorquata 2 (E) I II II C 
4  Accipiter brevipes 2 R I II II C 
5 Sylvia communis 4 S - II II - 
6 Emberiza melanocephala  2 (V) - II - - 
7 Scolopax rusticola 3w V II/1;III/2 III II - 
8 Lanius collurio 3 D I II - C 
9 Parus coeruleus 4 S - II - - 
10 Turdus merula 4 S II/2 III II - 
11 Merops apiaster  3 D - II II - 
12 Emberiza hortulana 2 (V) I II - C 
13 Emberiza calandra 3 (D) I II  C 
14 Anthus campestris 3 V - II - C 
15 Luscinia megarhynchos 4 S) - II II - 
16 Picus viridis 2 D - II - - 
17 Emberiza cirlus 4 (S) - II - - 
18 Coturnix coturnix 3 V II/2 - - - 
19 Falco tinnunculus 3 D - II II - 
20 Neophron percnopterus 3 E I II II C 
21 Calandrella cinerea 3 V I II - C 
22 Lanius senator 2 V - II - - 
23 Perdix perdix 3 V II/1; III/1 III - - 
24 Erithacus rubecula 4 S - II II - 
25 Carduelis cannabina 4 S - II - - 
26 Certhya brachydactilla 4 S - II - - 
27 Coracias garrulus 2 D I II II C 
28 Otus scops 2 (D) - II - - 
29 Dendrocopus medius 4 S I II  C 

 
Spored toa, 29 vidovi ptici se potencijalno zagrozeni od izgradbata i 
operativnosta na farmata na veter. 
 
Cica~i i liljaci 
 
Vo slednata tabela e daden pregled na zagrozenost na liljacite kako eden red 
(grupa) od cica~ite, koj e od osoben interes pri razvivawe na proekti za izgradba 
na farmi na veter.  
 

Br. Vid CD  Bern IUCN CORINE 
visina na 
let 

1 Rhinolophus ferum equinum II, IV II Vu C < 40 m 
2 Rhinolophus hipposideros II, IV II Vu C <40 m 
3 Rhinolophus euryale II, IV II Vu C <40 m 
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4 Rhinolophus blasii II, IV II Vu C ? 
5 Myotis myotis II, IV II - C <40>m 
6 Myotis blythi I, II, IV II - C <40>m 
7 Myotis mistacinus IV II - C <40 m 
8 Eptesicus serotinus IV II - C >40 m 
9 Pipistrellus pipistrellus II, IV III - - <40>m 
10 Pipistrellus nathusii IV II - C <40>m 
11 Pipistrellus kuhli IV II - C <40>m 
12 Miniopterus schraibersi II, IV II Vu C <40>m 

 
Vo slednata tabela e dadena valorizacionata analiza na drugite cica~i koi mo`at 
da se sretnat na predmetniot prostor, a koi poseduvaat odredena valorizaciona 
vrednost.  
 

Vid CD II Bern IUCN CORINE 
Vormela peregusna - III Vu C 
Canis lupus II, IV II Vu C 
Martes foina - III - - 
Meles meles  - III - - 
Felis silvestris IV II Vu C 
Lepus capensis - III - - 

 

 
Биом на суб-медитерански шуми 

 
• Флора 

 
Po odnos na florata, nema vidovi koi se nao|aat na nekoja evropska ili svetska 
valorizaciona lista. 

 
• Фауна 

 
Skakulci 
 

Od skakulcite treba da se izdvoi samo prisustvoto na Saga italica, a drugite vidovi 
nemaat nekoj za{titarski status. Saga italica e izdvoena od istite pri~ini kako i za 
MPP, odnosno zatoa {to e lokalno distribuirana i malkubrojna niz Makedonija. 
 
Пеперутки 
 
Od peperutkite izdvoen e samo eden vid so malo zna~ewe, vid koj e vrzan so 
blizina na {umski ekosistemi i glavno ne e afektiran od funkcioniraweto na 
veternite turbini.  
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Herpetofauna 
 

Od grupata na vodozemci i vle~ugi skoro site vidovi koi doa|aat vo ovoj biom se so 
nekoe evropsko zna~ewe. Za sre}a, glavninata od niv se seu{te {iroko 
rasprostraneti i brojno zastapeni na celata teritorija na Republika Makedonija 
{to uka`uva na zanemarliviot intezitet na potencijalniot negativen efekt koj bi 
mo`el da se odrazi vrz ovaa fauna so fragmentacija na nivnite stani{ta.  
 
Status na zagrozenost na ovie vidovi e daden vo slednata tabela. 
 

Vid 
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Bufo viridis IV VU II - 34, 81 
Lacerta taurica IV EN II - 31,32 
Lacerta viridis  IV VU II - 31,34,35, 41-43 
Lacerta trileneata IV EN II - 31,32 
Ablepharus kitaibeli II/IV NE II - 41 
Testudo hermani II/IV VU II II (1C) 31,32,33 
Testudo graeca IV,   II (1C) 31,32,33 
Coluber caspius IV LR III - 32,45 
Coluber najadum IV    32,45 
Telescopus falax IV     
Natrix tessellata IV DD II - 21-24 
Elaphe longissima IV VU II - 31,41 
Natrix natrix - LR III - 22,23,24 
Elaphe situla IV     
Eryx jaculus IV     
Elaphe quatorlineata IV VU II - 32,41 

 
Ptici 
 
Od analizata na celokupnata fauna na ptici koja bi mo`ela da se sretne niz ovoj 
biom na podra~jeto na lokacijata na farmata na veter - [tip, od posebno zna~ewe 
se vidovite dadeni vo slednata tabela. Od niv od najgolemo zna~ewe se vidovite 
so oznaka V. 
 

Vid SPEC ETS WBD Bern Bonn COR 
Sylvia communis 4 S - II II - 
Emberiza melanocephala  2 (V) I III - C 
Scolopax rusticola 3w V II/1; III/2 III II - 
Lanius collurio 3 D I II - C 
Parus coeruleus 4 S - II - - 
Parus lugubris 4 S - II - - 
Turdus merula 4 S II/2 III II - 
Merops apiaster  3 D - II II - 
Emberiza hortulana 2 (V) I III - C 
Emberiza calandra 4 (S) - III - - 
Anthus campestris 3 V - II - C 
Luscinia megarhynchos 4 (S) - II II - 
Picus viridis 2 D - II - - 
Emberiza cirlus 4 S) - II - - 
Coturnix coturnix 3 V II/2 III II - 
Falco tinnunculus 3 D - II II - 
Neophron percnopterus 3 E I II II C 
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Calandrella cinerea 3 V I II  C 
Lanius senator 2 V  II   
Perdix perdix 3 V II/1; III/1 III - - 
Erithacus rubecula 4 S  II II  
Carduelis cannabina 4 S - II - - 
Certhya brachydactilla 4 S - II - - 
Coracias garrulus 2 D I II II C 
Otus scops 2 D) - II - - 
Dendrocopus medius 4 S I II - C 

 

Cica~i 
 

Faunata na liljacite e skoro istata koja se sre}ava i vo biomot na mediteranskite 
polupustini od pri~ina {to dvata biomi me|usebno se isprepletuvaat. 
 

Vid CD Bern IUCN CORINE visina na 
let 

Rhinolophus ferum equinum II, IV II Vu C < 40 m 
Rhinolophus hipposideros II, IV II Vu C <40 m 
Rhinolophus euryale II, IV II Vu C <40 m 
Rhinolophus blasii II, IV II Vu C ? 
Myotis myotis II, IV II - C >40 m 
Myotis blythi I, II, IV II - C >40 m 
Myotis mistacinus IV II - C <40 m 
Eptesicus serotinus IV II - C >40 m 
Pipistrellus pipistrellus II, IV, III - - <40>m 
Pipistrellus nathusii IV II - C <40>m 
Pipistrellus kuhli IV II - C <40>m 
Miniopterus schraibersi II, IV II Vu C <40>m 
Nyctalus leisleri IV II - C >40 m 
Barbastella barbastellus II, IV II - C <40 m 

 
Site vidovi liljaci se na II lista na Bernskata konvencija, osven P. pipistrelus koj e 
na III lista na istata konvencija.  
 
Cica~ite koi mo`at da se sretnat vo ovoj biom, a se so nekoja pozna~ajna 
za{titarska vrednost dadeni se vo tabelata .  
 

vid CD Bern IUCN CORINE 
Dryomis nitedula IV III - - 
Apodemus flavicollis - - - - 
Glis glis - III - - 
Erinaceus concolor - III - - 
Meles meles - III - - 
Apodemus flavicollis - - - - 
Martes foina - III - - 
Canis lupus II, IV II Vu C 
Vormela peregusna - III Vu C 
Felis silvestris IV II Vu C 
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3.10 Население и демографски карактеристики во општината Штип 

 
Spored posledniot popis (2002 godina), naselenieto vo op{tina [tip iznesuva 
47.796 `iteli, {to претставува okolu 2,36% od vkupnoto naselenie vo R. 
Makedonija. Vo kontekst na polovata struktura, 50% se ma{ka i 50% se `enska 
populacija. Ekonomski aktivni se okolu 41% od naselenieto. 
 
Na teritorijata na op{tinata [tip pripa|aat vkupno 71 naseleno mesto. Gustinata 
na naselenieto vo op{tinata iznesuva 86 `iteli / km2. 
 
Slika: Karta na naseleni mesta vo op{tina [tip 

Lokacija na  
park na veter 
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Pregled na brojot na `iteli vo naselenite mesta koi gravitiraat vo podra~jeto na 
lokacijata na farmata na veter - [tip e daden vo slednata tabela: 

Naseleno mesto Naselenie 

[A[AVARLIJA  126 
[OPUR  1 
^IFLIK  9 
DOBRO[ANI  13 
DOLANI  98 
KALAPETROVCI 4 
KO[EVO  17 

LIPOV DOL  3 
NIKOMAN 2 
QUBOTEN  67 
TANATARCI  14 

VKUPNO: 354 

Izvor: Lokalen akcionen plan za `ivotna sredina (LEAP) na op{tina [tip, 2004 godina 

 
Spored toa, na podra~jeto na lokacijata na farmata na veter - [tip `ivee okolu 
0,75 % od vkupnoto naselenie vo op{tinata [tip.  
 
Starosnata struktura na naselenieto e dadena vo slednata tabela: 

Starosna kategorija (vo godini) % 

0 -14 18,4 % 
15 - 65 72,8 % 
65 i pove}e 8,8 % 

Izvor: Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite, 2002 godina 

 
Pregled na podatocite za brojot na doma}instva e daden vo slednata tabela: 

Vkupen broj na doma}instva 15.065 
(3,3 ~lenovi/doma}instvo) 

Vkupen broj na `iveali{ta 18.270 

Izvor: Popis na naselenieto, doma}instvata i stanovite, 2002 godina 
 

Podatoci za zemjodelsko zemji{te - Op{tina [tip 

Vkupen broj na individualni zemjodelski 
stopanstva 

3.215 

Vkupna zemjodelska povr{ina (ha) 6.479 
Vkupna zemjodelska povr{ina vo upotreba (ha) 5.438 

(84%) 

Izvor: Popis na zemjodelstvoto, 2007 godina 
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3.11 Користење на земјиште 

 
Vo prodol`enie e daden tabelaren pregled na koristewe na zemji{teto vo 
po{irokoto podra~je na farmata na veter - [tip. 
 
 
Status na individualno zemjodelsko zemji{te vo op{tina [tip 
 
Tabela: Vkupno raspolo`ivo zemji{te, koristeno zemjodelsko zemji{te i broj na odvoeni 

delovi na zemji{te 

Koristeno zemjodelsko zemji{te [ha] Broj na 
individualni 
zemjodelski 
stopanstva 

Vkupno 
raspolo`iva 
povr{ina na 
zemji{teto 

[ha] 

vkupno 
koristeno 
zemji{te 

sopstveno 
zemji{te 

zemeno na 
koristewe 
od drugi 

dadeno na 
koristewe 
na drugi 

Broj na 
odvoeni 
delovi na 
koristeno 
zemji{te 

3.215 6.478,91 5.438,09 4.297,59 1.204,69 64,19 6.867 
Izvor: Popis na zemjodelstvoto, 2007 

 

Tabela: Povr{ina na koristenoto zemjodelsko zemji{te po kategorii [ha] 

Vkupno Oranici, 
bav~i i ku}ni 
gradini 

Livadi Pasi{ta Ovo{tarnici Lozja rasadnici 

5.438.09 4.411,74 103,80 380,26 201,08 340,67 0,57 
Izvor: Popis na zemjodelstvoto, 2007 

 

Tabela: Povr{ina tretirana so |ubriva i sredstva za za{tita na rastenijata [ha] 

Povr{ina tretirana so: Povr{ina tretirana so sredstva za za{tita na rastenijata 
mineralni 
|ubriva 

organski 
|ubriva 

herbicidi insekticidi fungicidi rodenticidi 

2.747,67 580,60 1.307,42 447,78 224,62 15,43 
Izvor: Popis na zemjodelstvoto, 2007 

 

 
Status na individualno zemji{te pod {umi vo op{tina [tip 
 
Broj na 
doma}instva 
koi poseduvaat 
{uma 

Vkupna 
povr{ina pod 
{uma 

[ha] 

Povr{ina pod 
~isti nasadi 
od listopadni 

[ha] 

Povr{ina pod 
~isti nasadi 
od iglolisni 

[ha] 

Povr{ina pod 
me{ani 

[ha] 

655 789,13 722,52 22,87 43,74 
Izvor: Popis na zemjodelstvoto, 2007 
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Status na koristewe na zemji{teto vo podra~jeto 
 

Pregled na sostojbite so koristewe na zemji{teto vo katastarskite op{tini vo podra~jeto na lokacijata za izgradba na farmata 
na veter - [tip e daden vo slednata tabela. 

NEOBRABOTLIVO ZEMJI[TE OBRABOTLIVO ZEMJI[TE NEPRODUKTIVNO ZEMJI[TE 
op{tina 

katastarska 
op{tina 

{uma pasi{te 
trs-
tika 

livada niva 
orizova 
niva 

gradina ovo{tarnik lozje dvor grobi{ta ku}a / zgrada neplodno 
pat / 

@eleznica 
ver. 
objekt 

voda 

VKUPNO 

[A[AVARLIJA  640.7 830.7 0.0 2.5 202.1 0.0 0.0 0.0 6.4 2.8 0.0 0.5 11.1 8.2 0.0 30.3 1,735.4 

[OPUR  387.7 101.8 0.0 0.7 58.8 0.0 0.0 0.1 3.2 0.5 0.0 0.1 0.4 4.7 0.0 0.6 558.6 

[TIP 1  149.3 1,438.5 0.0 9.0 880.4 0.0 0.0 100.5 266.7 109.7 0.0 10.2 30.2 87.1 0.0 161.5 3,243.1 

[TIP 2  6.9 46.2 0.0 1.3 2.3 0.0 0.2 0.0 1.2 84.4 0.0 43.9 6.3 44.7 0.2 11.1 248.8 

^IFLIK  388.3 173.9 0.0 3.5 89.4 0.0 0.0 0.0 4.8 0.6 0.0 0.1 0.0 8.7 0.0 7.3 676.7 

DOBRO[ANI  21.7 878.9 0.0 0.2 539.5 0.0 0.0 0.2 3.3 2.4 0.0 0.6 846.8 5.9 0.0 39.2 2,338.7 

DOLANI  194.9 1,029.4 0.0 8.1 463.2 0.0 0.2 11.4 40.5 3.6 0.0 1.1 7.5 35.3 0.0 42.1 1,837.2 

KALAPETROVCI 645.0 409.1 0.0 4.4 349.7 0.0 0.0 0.0 9.1 2.1 0.0 0.6 36.7 6.5 0.0 9.7 1,472.8 

KO[EVO  23.2 1,018.2 0.0 3.9 204.4 0.0 0.0 0.1 4.6 1.5 0.0 0.3 6.6 4.0 0.0 11.3 1,278.0 

LIPOV DOL  126.1 402.0 0.0 5.8 117.0 0.0 0.0 0.0 2.2 0.6 0.0 0.2 0.0 2.8 0.0 5.8 662.6 

NIKOMAN 770.6 163.3 0.0 1.0 147.3 0.0 0.0 0.0 4.3 1.0 0.0 0.3 6.5 2.1 0.0 4.2 1,100.6 

QUBOTEN  170.8 585.6 0.0 9.1 356.6 0.0 0.0 1.1 9.1 1.8 0.4 0.5 0.0 18.0 0.0 6.9 1,159.9 

[TIP  

TANATARCI  446.2 290.2 0.0 0.0 108.8 0.0 0.0 0.4 3.5 0.8 2.8 0.2 1.7 11.9 0.0 6.3 872.8 

 KARBINCI GOLEM GABER  189.6 359.3 0.0 0.0 98.8 0.0 0.4 0.2 1.8 1.4 0.0 0.3 53.7 3.5 0.0 33.3 742.4 

RADOVI[ BU^IM 363.2 1,147.9 0.0 1.5 229.0 0.0 0.0 0.0 0.6 1.7 3.5 0.5 0.2 48.1 0.0 36.8 1,833.1 

Izvor:  Prostoren plan na Republika Makedonija 

 
 
Prirodno nasledstvo 
 
Vo Sektorskata studija za prirodno nasledstvo, izrabotena vo ramkite na Prostorniot plan na Republika Makedonija do 2020 
godina, vo po{irokiot region na lokacijata na farmata na veter - [tip ne postoi za{titeno prirodno nasledstvo. 
 
 
Tematski karti za koristewe na zemji{teto 
 
Vo prodol`enie dadeni se: (1) tematska karta za namena na zemji{teto, (2) tematska karta za zemjodelsko zemji{te i (3) tematska 
karta za prirodno nasledstvo. 



Студија за оцена на влијание врз животната средина – проект фарма на ветер - Штип 

 

 86 

Slika: Namena na zemji{te (proekcija do 2020 godina) 
 

Lokacija na 
farma na veter - [tip 
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Slika: Zemjodelsko zemji{te (proekcija do 2020 godina) 

 

Lokacija na 
farma na veter - [tip 
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Slika: Prirodno nasledstvo (proekcija do 2020 godina) 
 
 
 
 

Lokacija na 
farma na veter - [tip 
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3.12 Културно наследство 

 
Vo granicite na lokacijata na farmata na veter - [tip nema evidentirano 
arheolo{ki lokaliteti, nitu za{titeno kulturno nasledstvo od vakov vid. 
 
Na po{iroto podra~je na lokacijata od osoben interes se dva arheolo{ki 
lokaliteti od anti~kiot rimski period: Astibo i Bargala. 
 
Slika: Kulturno nasledstvo vo R.Makedonija (proekcija do 2020 godina) 

Izvor: Prostoren plan na Republika Makedonija 

 
 
Lokalitet Astibo 
 
Vo istorijata, ova ime prvpat e spomenato od strana na anti~kiot istoriograf 
Polien, vo III vek p.n.e., koj go povrzuva imeto so rekata vo koja se krunisuvale 
pajonskite carevi. Se pretpostavuva deka taa reka e dene{na Bregalnica. Kon 
krajot na IV vek, pod imeto Astibo e ozna~ena rimska naselba od golemo zna~ewe. 
 
Postojat razli~ni teorii za to~noto mesto kade se nao|ala ovaa naselba. Spored 
nekoi od niv, Astibo bil lociran: 

• vo samiot grad [tip 

• pod ridot E`ovo, vo blizina na seloto ^ardaklija 

• pod lokalitetot Kale vo seloto Krupi{te,  

Bargal
a 



Студија за оцена на влијание врз животната средина – проект фарма на ветер - Штип 

 

 90 

• vo dene{noto {tipsko maalo Star Konak, na isto~noto podno`je na ridot 
Isar, kade se otkrieni niza arheolo{ki naodi: vodovodna instalacija, 
rudarski kopovi, nekropola, rabotilnica za mermer. 

 
Vo zbirkite na Arheolo{kiot muzej na Makedonija, Zavodot i muzej vo [tip, kako i 
Narodniot muzej vo Belgrad (Srbija), denes se ~uvaat bogatite naodi od mermerna 
plastika koi se pronajdeni na lokalitetot Star Konak: glava na mlad Efeb, torzo 
na gola Afrodita, glava portret na ma`, statua na Nike, statua na Afrodita, i 
golem broj na fragmenti od statui so pretstavi na kowi i kowanici, kompozicija na 
lavovi, itn. 
 
Za vremeto na zamiraweto na `ivotot vo ovoj grad, ne postojat precizni podatoci. 
 
 
Lokalitet Bargala (s. Gorni Kozjak) 
 
Na edna blaga padina vo podno`jeto na planinata Pla~kovica, vo blizina na 
Kozja~ka reka i seloto Kozjak, otkrieni se ostatoci od kastrum grad, datiran vo 
raniot IV vek. Ovie urnatini naukata gi povrzuva so gradot Bargala, za ~ie 
postoewe govori otkrienata plo~a od 371 godina, so latinski natpis {to sodr`i 
informacija za gradeweto na gradska porta vo Bargala od strana na Antonij Alipij, 
upravnik na provincijata. 
 
Pronajdenite ostatoci otkrivaat postoewe na silno pravoagolno obyidie, so 
povr{ina 280h185/150 metri (4,7ha) i orientacija severozapad-jugoistok. Golemite i 
cvrsti kameni yidovi, so {iro~ina 2,30 metri, bile zajaknati so 20 ~etvrtesti 
kuli, a vo vnatre{nosta imalo prostorii vo koi bile smesteni vojnicite i kowite. 
 
Postoeweto na ovaa voena utvrda, kako i onaa na 6 kilometri od nea, otkriena vo 
seloto Krupi{te, naukata gi povrzuva so neprijatelstvata pome|u Konstantin I i 
Likinij. No, po povlekuvaweto na vojskata, logorot bil naselen od civilno 
naselenie taka {to kon krajot na IV vek, Bargala bil civilen grad, soznanie {to se 
potvrduva i so natpisot od pronajdenata plo~a vo urnatinite na turskiot an kaj 
Karbinci, 10 kilometri severoisto~no od [tip. 
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4 Потенцијални влијанија врз животната средина  
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4.1 Визуелни аспекти и влијанија врз пределот 

 
 
Вовед 
 
По својата природа, ветерните турбини се вообичаено позиционирани на експонирани 
локации. Бидејќи претставуваат високи конструкции, тие се визуелно забележителни 
до релативно големи растојанија. Фармата на ветер – Штип не претставува исклучок во 
тој смисол, и нејзините ветерни турбини ќе бидат јасно видливи од различни позиции 
во подрачјето. Од тие причини, важен сегмент на оцената на влијанијата врз животната 
средина претставуваат визуелните аспекти. 
 
Доминантниот дел од локацијата на предложената фарма на ветер и нејзиниот предел 
претставуваат рурално земјиште, со ретка висока вегетација и шуми, и на кое се 
„расфрлани„ рурални населени места. 
 
Топографијата на локацијата варира од 500 м.н.в на нејзината западна страна, кон 
долината на реката Крива Лакавица, до повеќе од 900 м.н.в на нејзината источна 
страна, кон планината Плачковица. Забележителни се неколку врвови, повисоки од 800 
м.н.в., како Црн Врв (996), Чукарка (888), Г.Вардиште (804), итн. 
 
На фармата на ветер – Штип ќе се наоѓаат високи турбински конструкции, во контраст 
на пределот, но нема да предизвикаат особено негативно визуелно нарушување. Во 
споредба со ветерните турбини, визуелното влијание на придружните постројки и 
објекти ќе биде незначително. 
 

Конечната диспозиција на секоја од ветерните турбини на локацијата на фармата на 
ветер ќе биде утврдена со цел да се достигне прифатливо ниво на производство на 
енергија, а имајќи ги во предвид потенцијалните визуелни аспекти и останатите 
аспекти на животната средина.  
 
Ветерната фарма ќе биде видлива од различни точки на нејзиниот визуелен опфат. 
Имајќи во предвид дека овој вид влијанија се од субјективна природа, за целите на 
оваа студија, направени се симулации на вклопувањето на ветерните турбини во 
визуелниот изглед на пределот. Сликите во Прилог 2 овозможуваат претстава за 
карактеристичниот изглед на пределот на различни сегменти на подрачјето на 
локацијата. 
 
Колку ќе биде можно, придружните постројки и објекти ќе бидат проектирани и 
изведени врз принципите на редукција на нивните визуелни влијанија и оптимално 
вклопување во амбиентот на локацијата. Тие ќе имаат незначително учество во 
севкупното визуелно влијание од проектот. 
 
Врз основа на досегашните меѓународни искуства, може да се заклучи дека визуелните 
влијанија не претставуваат пресуден аспект за прифаќање на фармите на ветер од 
страна на локалното население.  
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Треперење на сенка и отсјај од турбински перки 
 
Треперење на сенка претставува визуелен ефект, кој настанува кога ротирачките 
турбински перки создаваат наизменична сенка во моментот кога ја попречуваат 
сончевата светлина. Како резултат на оваа појава, се создава ефект на треперење на 
сенката, кој со зголемување на растојанието од ветерната турбина прогресивно се 
намалува. 
 
Интензитетот на влијанието од треперењето на сенката е во релација со 
ориентацијата на турбините во однос на блиските населени места и материјалот од 
кои истите изработени. Според тоа, соодветна контрола на влијанието може да биде 
остварена преку процесот на планирање и проектирање на фармата на ветер, особено 
при изборот на локациите и диспозицијата на ветерните турбини во однос на 
населените места и патната инфраструктура. 
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4.2 Влијанија врз биолошката разновидност 

 
 
Фаза на изградба 
 
Vo fazata na izgradba, aktivnosti koi bi imale potencijalen negativen efekt na 
avtohtonata flora i fauna se: 

• Probivawe i izgradba na novi pati{ta i proces na podobruvawe na 
postojnite pati{ta.  

• Zgolemenata frekvencija na soobra}aj i protok na vozila }e rezultira so 
zgolemeno nivo na bu~ava. Bu~avata mo`e da predizvika voznemiruvawe, 
osobeno na pticite i cica~ite vo nivnite voobi~aeni aktivnosti za ishrana 
i odmor. Dopolnitelen efekt bi bil popre~uvawe na gnezdewe na pticite. 

• Vo fazata na izgradba na farmata na veter se o~ekuva zgolemeno prisustvo 
na lu|e i rabotna sila. Vo toj kontekst, postoi potencijalna mo`nost od 
sobirawe na razni lekoviti rastenija, plodovi, voznemiruvawe na ptici i 
drugite rbetnici i sl. 

• Postoi potencijalna mo`nost od palewe ogan od strana na grade`nite 
rabotnici, pri што se koristat obli`nite drvja i grmu{ki. Pritoa, postoi 
opasnost od po`ar koj mo`e da predizvika uni{tuvawe na vegetacija i {uma. 
Posledicite od ova bi bile nesogledlivi, imaj}i vo predvid deka }e bidat 
potrebni desetici godini za obnovuvawe na istite. 

• Izvedba na iskopi za fundirawe na konstrukcijata na veternite turbini. 

• Izvedba na iskopi za podzemno povrzuvawe na veternite turbini na 
po{irokata lokacija. 

 
Site prethodno spomenati aktivnosti potencijalno vlijaat, glavno vo mala merka, 
na gubeweto na lovi{tata (kaj liljacite), drugite cica~i i pticite i zaguba na 
odmorali{tata za vreme na letoto ili pak imaat ograni~eno vlijanie za vreme na 
migracija preku gubewe na mesta za prihranuvawe i za sparuvawe.  
 
Sepak treba da se potencira faktot deka vlijanijata vrz biolo{kata raznovidnost 
vo fazata na izgradba imaat kratkoro~en karakter i deka so sproveduvawe na 
soodvetni preventivni merki i postapki, istite mo`at da bidat svedeni na 
nezna~itelno nivo. 
 
 
Оперативна фаза 
 
Vo faza na operativnost potencijalnite negativni vlijanija po odnos na 
rastitelniot svet bi bile minorni do nezna~itelni. 
 
Vo odnos na kopnenite `ivotni (vodozemci i vle~ugi) i glavninata od insektite koi 
glavno ne gravitiraat na viso~ina na perkite na veternite turbini, potencijalnite 
vlijanija se nezna~itelni. Nekoi insekti vo ve~ernite ~asovi mo`at da bidat 
privle~eni od toplinata na teloto na veternata turbina, {to pak pridonesuva za 
zgolemena atrakcija na nivni predatori i mo`nost od sudar so perkite na 
veternicite. 
 
Potencijalnite vlijanija po odnos na pticite i liljacite (grupite so sposobnost za 
letawe) vo operativnata faza se dadeni vo slednite tabeli. 
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Tabela: Potencijalni vlijanija vrz liljaci 

Potencijalno vlijanie Leten period Za vreme na migracija 

Potencijalna emisija na 
ultrazvuci 

verojatno ograni~eno 
vlijanie 

verojatno ograni~eno 
vlijanie 

Zaguba na mesta za lov 
sredno do ograni~eno 
vlijanie 

verojatno malo vlijanie 
vo prolet, sredno 
vlijanie vo esen i za 
vreme na periodot na 
hibernacija 

Zaguba ili neophodnost 
od promena na 
migratorni koridori 

sredno vlijanie malo vlijanie 

Sudar na liljacite so 
perkite na veternite 
turbini za vreme na 
migracija ili pri 
potraga za hrana  

malo do sredno vlijanie, 
vo zavisnost od 
vidovite koi 
gravitiraat kon ovoj 
prostor 

ograni~eno vlijanie so 
ogled na bitopskata 
zastapenost 

 

 

Tabela: Potencijalni vlijanija vrz ptici 

Potencijalno vlijanie Leten period Za vreme na migracija 

Zaguba na mesta za lov 
sredno do ograni~eno 
vlijanie 

verojatno malo vlijanie 
vo prolet 

Zaguba ili neophodnost 
od promena na 
migratornite koridori  

sredno vlijanie malo vlijanie 

Sudar na pticite so 
perkite na veternite 
turbini za vreme na 
migracija ili pri 
potraga za hrana vo 
postgnezdoviot period 

malo do sredno vlijanie, 
vo zavisnost od 
vidovite koi 
gravitiraat kon ovoj 
prostor 

malo vlijanie sudej}i 
spored svetskata 
statistika za pri~inite 
za smrtnost kaj  pticite  
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4.3 Влијанија од бучава 

 
 
Фаза на изградба 
 
Градежните работи на секоја од локациите на турбините типично вклучуваат изведба 
на земјени и бетонски работи за изградба на бетонски фундаменти, како и монтажа и 
инсталирање на турбини. Во рамките на поставеното градилиште и неговата околина 
ќе има движење на градежна механизација и работна сила. 
 
Главни извори на штетна бучава во текот на фазата на изградба, вклучувајќи 
транспорт и инсталирање на ветерни турбини, се градежната механизација и опрема, 
како и постапките на ракување со градежни материјали. Најголемото ниво на овој вид 
на бучава достигнува до 80 - 90 dB (A). 
 
Ако се има во предвид оддалеченоста на индивидуалните локации на ветерните 
турбини од населените места и фактот дека работењето на наведените извори не е 
континуирано, генерирањето на штетна бучава ќе биде повремено и нема да 
предизвика значајно влијание врз животната средина и локалното население. 
Превземање на соодветни стандардизирани оперативни активности и мерки во текот 
на градежните работи ќе овозможи усогласување на нивоата на бучава со граничните 
вредности на емисија. 
 
Интензивирањето на сообраќајот на главните пристапни патишта поради градежните 
активности ќе предизвика краткорочно зголемување на нивота на бучава во 
населените места покрај кои поминуваат тие патишта. Сепак, поради краткотрајноста 
на овие влијанија, не се очекува надминивање на граничните вредности на емисија. 
 
 
Оперативна фаза 
 
Во текот на својата оперативна фаза, ветерните турбини создаваат и емитираат 
бучава во непосредната околина и животната средина. 
 
Генераторскиот систем на ветерната турбина е извор на механичка и аеродинамичка 
бучава. Роторот создава главно механичка бучава, додека перката на турбината 
создава аеродинамичка бучава. 
 
Контролниот систем на турбините вклучува автоматика и компјутерска технологија, без 
континуирано присуство на персонал во нивна близина, со што се елиминира 
потенцијалното влијание врз истиот. Престојот на персонал за одржување е 
краткотрајно и влијанието од бучавата во текот на овие активности е со занемарлив 
потенцијал. 
 
Експертските истражувања за искористување на силата на ветер во Европската Унија 
покажуваат дека нивото на бучава на растојание од 200 метри од турбината изнесува 
околу 43 dB, во случај кога на изворот (турбината) нивото изнесува 100 dB, што е 
вообичаено ниво на бучава кое го создаваат современите турбини. Суперпозицијата на 
две нивоа на бучава од 43 dB на турбини на меѓусебно растојание поголемо од 250 
метри резултира со ниво на бучава од 45 dB. Според тоа, поради воздушната 
атенуација, бучавата од ветерните турбини нема да предизвика значително влијание 
на амбиенталната акустична средина. 
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Слика: Атенуација на бучава од ветерна турбина 

 
Нивоата на бучава под 50 dB одговараат на подрачје со прв степен на заштита од 
бучава. Според македонската законска регулатива за заштита од бучава, овој степен 
на подрачје одговара на туристичко-рекреативна намена и заштитени подрачја 
(национални паркови и природни резервати). 
 
Во рамките на фармата на ветер – Штип се планира инсталирање на ветерни турбини 
на растојанија поголеми од 600 метри од населено место. Ова растојание е во рамките 
на меѓународно прифатените стандарди за оддалеченост помеѓу ветерна турбина и 
потенцијален рецептор на бучава. Имајќи го во предвид тоа, емисијата на бучава нема 
да има влијание врз локалното население. 
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4.4 Влијанија од транспортни и сообраќајни активности 

 
 
Осврт кон транпортните и сообраќајните аспекти 
 
Главните влијанија од фармата на ветер – Штип поврзани со транспортот и 
сообраќајот ќе настанат во текот на фазата на нејзина изградба. 
 
Со започнување на оперативната фаза на проектот ќе има драстично намалување на 
нивото на присутност на луѓе, пред се персонал на операторот за контрола и 
одржување на инфраструктурата и опремата на фармата. Според тоа, влијанието од 
сообраќајот во текот на оваа фаза ќе биде минорно и соодветно управувано. 
 
За разлика од тоа, фазата на изградба имплицира потреба од соодветно внимание, 
поради (1) зголемување на интензитетот и волуменот на сообраќајот на патиштата со 
(просечно) пониска сообраќајна оптовареност и (2) користење на габаритно големи и 
тешки возила. Клучните сообраќајни аспекти, генерално можат да бидат групирани во 
(1) аспекти вон локација и (2) аспекти на локација. 
 
Аспектите вон локација се однесуваат на состојби надвор од локацијата на фармата на 
ветер: 

• Избор на траси на пристапни патишта и време на патување 

• Можноста на локалните патишта да го прифатат планираниот волумен и 
интензитет на сообраќај за време на фазата на изградба, земјаќи ги в 
предвид техничко-оперативните потреби на големите и тешките возила 

• Сигурноста на патиштата 

• План за транспорт и сообраќај 
 
Аспектите на локација се однесуваат на состојби во рамките на локацијата на фармата 
на ветер: 

• Лоцирање на (нови) внатрешни патишта и аспекти на животната средина во 
тој контекст 

• Потребен стандард на внатрешните патишта, вклучувајќи евентуална 
потреба од надградба на постојните  

• Вклучување на мерки за контрола на ерозија и лизгање 

• Реставрација / ремедијација на евентуално потребни времени патишта по 
завршување на градежните работи 

 
 
Предлог пристапни патишта до локацијата 
 
Вкупната должина на потребните пристапни патишта е околу 45 km. Од тоа, 35 km, или 
приближно 80%, се дел од веќе постоечката мрежа на локалната патна 
инфраструктура. Овие делници ќе бидат адаптирани до потребните технички барања 
за транспорт на градежната механизација и сегментите на ветерните турбини. 
 
До оние места на локацијата на фармата на ветер – Штип до кои не постои пристап, ќе 
бидат проектирани и изведени дополнителни пристапни патишта. Нивната должина ќе 
иснесува околу 10 km. Преглед на планираната мрежа на пристапни патишта е даден 
на следната слика. 
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Слика: Мрежа на планирани пристапни патишта до индикативни микро-локации на фармата на ветер - Штип 

Секција: 
 с.Долани- с.Чифлик 

Секција: 
 с.Шашаварлија 

Секција: 
 с.Шопур - с.Кошево 

Регионален пат М-6 
(Штип-Радовиш) 

кон Штип 

кон Радовиш 

Штип 
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4.5 Влијанија врз квалитетот на воздухот 

 
Ветерот претставува обновлив извор на енергија. Технологијата на искористување на 
силата на ветерот за производство на енергија претставува технологија без емисија на 
загадувачки материи во воздухот и без емисија на стакленички гасови кои го 
причиниваат ефектот на „стаклена градина„, основниот фактор за климатските 
промени. Компаративниот преглед на емисии во воздухот при производство на 
енергија од различни видови на горива е даден во поглавје 2.2. 
 
Во текот на својата оперативна фаза, фармата на ветер – Штип нема да емитува 
штетни полутанти во воздухот. 
 
Влијанието врз квалитетот на воздухот ќе биде актуелно во временскот период на 
фазата на изградба на фармата на ветер. 
 
Фаза на изградба 
 
Градежните работи на секоја од локациите на турбините типично вклучуваат изведба 
на земјени и бетонски работи за изградба на бетонски фундаменти, како и монтажа и 
инсталирање на трубини. На пристапните патишта и во рамките на поставеното 
градилиште и неговата околина ќе има движење на различен вид на возила, градежна 
механизација и работна сила. 
 
Главниот извор на аеро-полутанти во текот на фазата на изградба се издувните 
системи на градежната механизација и возилата за транспорт на сегменти на ветерни 
турбини, работна сила и материјали. Во групата на полутанти од овој тип влегуваат 
NOx, SO2, CO, итн. Интензитетот на овие влијанија е краткорочен и временски 
ограничен до завршувањето на градежните работи и е во релација со нивото на 
стандардите за горива кои се во употреба во Р. Македонија, т.е. граничната вредност 
за содржината на сулфур, олово, бензен, итн. Нивото на емисија зависи и од начинот 
на одржување на возилата. 
 
Може да се очекува фугитивна емисија на прашина, која е резултат на воспоставување 
на градилиштето, проширување на постојни и изградба нови пристапни патишта, 
транспорт и ракување со градежни материјали, изведба на бетонските фундаменти на 
турбинска конструкција и др.  
 
Во текот на фазата на изградба нема да се појават емисии на мирис. 
 
Емисиите на полутанти и прашина во воздух може да имаат влијание врз локалното 
население, во зависност од правецот и брзината на ветерот. Се очекува ова влијание 
да биде незначително поради: 

• фактот дека микролокациите на турбините ќе бидат на растојание од најмалку 
600 метри од населените места, 

• емисијата на прашина ќе биде минорна, поради стеновитата природа на 
површинските слоеви на локацијата, 

• постоечката вегетација претставува вид на бариера за дисперзија на емисиите, и 

• ќе бидат превземени мерки за управување со животната средина и намалување 
на влијанијата. 



Студија за оцена на влијание врз животната средина – проект фарма на ветер - Штип 

 

 101 

4.6 Eлектромагнетни пречки 

 
Како повеќето големи објекти, фармите на ветер поседуваат капацитет за 
интерференција со радио-фреквентни сигнали, причинувајќи електромагнетни пречки и 
расфрлање на сигналите. Теоретски, во текот на својата оперативна фаза, ветерните 
турбини можат да влијаат врз навигациски системи, радио и телевизиски сигнали и 
микро-бранови врски. 
 
Интерференција со навигациски систем е можна во случај кога ветерните турбини се 
во непосредна близина до трансмитерот. Иако во близината на локацијата за фармата 
на ветер не е идентификуван навигациски систем, во текот на постапката за 
одобрување на проектот ќе биде спроведена постапка за утврдување на услови од 
аспект на цивилната воздушна пловидба. Досегашните искуства од различни проекти 
за воспоставување на фарми на ветер не индицираат значително влијание врз 
приемот на радио - телевизиски сигнали, дури и во случаи кога трансмисионата траса 
на сигналите поминувала низ оперативна фарма на ветер. Услуги на мобилна 
телефонија се реализираат преку воспоставување на базни станици кои покриваат 
одредено подрачје во нивната околина. Микробрановата комуникација користи 
трансмисиони траси од типот „од точка до точка„ кои вообичаено се воспоставуваат 
меѓу две високи топографски локации. Постои можност од влијание врз комуникациите 
ако ветерната фарма се наоѓа во правец на воздушната линија меѓу две базни 
станици, или во зона, типично, помала од 1 km до воздушната линија.  
 
Во поширокото подрачје на локацијата на фармата на ветер – Штип, на петнаесеттина 
километри воздушна линија на северо-исток, на локалитетот Туртел (планиски масив 
Плачковица), е лоциран комуникациски центар. Поради растојанието и 
комуникациските правци, не постои можност за интерференција помеѓу двете 
инсталации. 
 
Слика: Релативно растојание од фармата на ветер – Штип и комуникацискиот центар Туртел 

Извор: Google Earth, 2009 

фарма на ветер - Штип 

15 km 

15 km 



Студија за оцена на влијание врз животната средина – проект фарма на ветер - Штип 

 

 102 

 
Слика: Телекомуникациска и радиодифузна мрежа во Р.Македонија (проекција до 2020) 

Izvor: Просторен plan na Republika Makedonija 

Фарма на  
ветер - Штип 
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4.7 Безбедносни аспекти 

 
Принципиелните безбедносни аспекти и потенцијални влијанија врз безбедноста на 
луѓето, идентификувани во врска со фармата на ветер се однесуваат на: 

• Воздушна пловидба 

• Физичка безбедност поврзана со самите турбини 

• Безбедност од електрична опасност 

• Електрични и магнетни полиња (ЕМП) 

• Ризик од пожар 
 
Безбедност во однос на воздушна пловидба 
 
Воздушната фарма – Штип вклучува 65 ветерни турбински конструкции, секоја висока 
околу 100-тина метри. Поради висината на турбинските конструкции, потребно е да се 
земат в предвид потенцијалните импликации во однос на безбедноста за воздушната 
пловидба. Следните аспекти се релевантни: 

• Близина на локацијата на фармата на ветер до аеродромски писти 

• Потенцијални ефекти врз активности како што се авионско прскање на 
земјоделски површини 

 
Во подрачјето на локацијата на фармата на ветер не постојат аеродромски писти и 
придружна инфраструктура. 
 
Поради својата висина и видливост, конструкциите на ветерните турбини се лесно 
забележливи и не претставуваат реална опасност во однос на безбедноста на 
евентуални операции за авионско прскање. Сепак, ако активности од тој вид се 
реализираат во подрачјето, можно е да се јави потреба од лимитирање на одредени 
површини кои би биле третирани со авионско прскање, особено во непосредна 
близина на ветерните турбини. 
 
Во текот на финалното проектирање на предложената фарма на ветер, INVALL 
Macedonia ќе обезбеди план на финални локации на ветерните турбини со детали за 
висината на секоја турбина, и истиот ќе биде доставен до надлежните тела, со цел 
овие парамтри да бидат внесени во соодветни бази на податоци и релевантни карти. 
 
Имајќи го в предвид погоре изложеното, може да се заклучи дека предложената фарма 
на ветер не претставува опасност во однос на воздушната пловидба. 
 
Физичка безбедност поврзана со самите турбини 
 
Во процесот на проектирање и инсталирање на ветерните турбини, потребно е да се 
адресираат можните безбедносни импликации во евентуални случаи на структурни и 
механички ломови. 
 
Аспектите на физичката безбедност ќе бидат земени вo предвид преку соодветно 
вклучување на барањата дадени во македонските и меѓународните стандарди за 
проектирање и изведба на сите градежно-технички елементи, инфраструктура и 
опрема. Во тој контекст, треба да се споменат стандардите за проектирање во 
сеизмички активни зони, стандардите за бетонски и челичени конструкции, 
стандардите за кранови, итн. 
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Други аспекти на физичката безбедност можат да вклучат потенцијално одвојување на 
турбинска перка и контакт на луѓе со ротирачка перка. Досегашните искуства 
индицираат дека инцидентно одвојување на перка е многу редок случај, и може да 
настане поради удар на гром, екстремно силно невреме или лом на материјал. Сепак 
модерните турбини поседуваат систем за заштита од гром, како и вграден систем за 
детекција на технички проблеми и нерегуларности кој овозможува автоматско 
исклучување на турбинската опрема и запирање со работа.  
 
Ризикот во однос на физичката безбедност на луѓето и возилата поврзана со директен 
контакт со ротирачка перка е целосно занемарлив, пред се поради фактот што помеѓу 
долната кота на конструкцијата и долната положба на перките има минимално 
растојание од околу 50-тина метри. 
 
Безбедност од електрична опасност 
 
Опасностите при користење на електрична енергија се добро познати и, поради тоа, 
ова прашање ќе биде еден од клучните аспекти при проектирање на фармата на ветер. 
Како во случајот со механичките и структурните аспекти, безбедноста од електрични 
удари ќе биде постигната преку прецизно следење на барањата вградени во 
релевантните стандарди за постројките, опремата и севкупната инсталација. 
 
Дополнително прашање во релација со електричната безбедност е заштитата од гром. 
Како секоја висока конструкција на природно изложена локација, може да се 
претпостави дека ветерните турбини ќе бидат погодени од гром. Соодветно на тоа, 
заштитата од гром ќе биде важен аспект при проектирање на конструкцијата и 
составните сегменти на ветерните турбини. Се работи за стандарден проблем, кој 
може да биде премостен со вградени инженерско-технички мерки и не се очекуваат 
посебни ризици или потешкотии при негово решавање.  
 
Електрични и магнетни полиња (ЕМП) 
 
Електрични и магнетни полиња се присутни во околината на оперативна електрична 
опрема. Во изминатиот период од околу 25 години, извршени се интензивни 
истражувања за утврдување на влијанието и штетноста на овие полиња во однос на 
здравјето на луѓето. Сепак, досега не се докажани негативни здравствени ефекти. 
 
Главните извори на ЕМП се поврзани со електричната опрема во самата турбина, 
подстаницата и кабловската инсталација за подземно и надземно поврзување. Овие 
ЕМП, во голема мерка, имаат локализиран карактер. Фармата на ветер, односно 
нејзините ветерни турбини ќе бидат на релативно големо растојание од јавни 
површини, и лоцирани на сртови ретко посетувани од луѓе, а опремата ќе биде 
конструирана согласно широко усвоени индустриски пракси. Врз основа на тоа, може 
да се заклучи дека веројатноста за влијание на ЕМП врз здравјето на луѓето не 
претставува значајно прашање за проектот. 
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Опасност од пожари 
 
Прашањата поврзани со ризикот од пожари можат да вклучат: 

• Потенцијал на градежните активности да предизвикаат пожар 

За намалување на опасностите од пожар од овој вид, во текот на фазата на 
изградба ќе бидат превземени следните мерки: 

o Изведувачот на градежните работи ќе биде обврзан да ги следи барањата 
вградени во законодавството за противпожарна заштита. 

o Каде ќе биде потребно, на пристапните патишта и работни точки ќе се 
отстрани високата и сува трева и вегетација. 

o Во периодите со висок ризик за појава на пожари, ќе бидат поставена 
противпожарна заштита околу секоја индивидуална турбинска локација и 
подстаницата. 

o Мобилен резервоар за вода со опрема за гаснење на пожари ќе биде поставен 
на локацијата за време на градежните активности. 

o Во случај на заварување и слично, ќе бидат превзмени дополнителни мерки за 
превенција. 

o Изведувачот ќе биде обврзан да ги одржува возилата, особено нивниот 
издувен систем, во добра и исправна состојба. 

o Евентуално користење на експлозиви во период на висок ризик од пожари 
нема да биде дозволено. 

 

• Потенцијал на оперативните постројки да предизвикаат пожар 

Потенцијалниот ризик од пожари поврзан со електрични неисправности во текот 
на оперативната фаза на проектот ќе биде управуван преку следните мерки: 

o Користење на целосно затворен систем на електрична опрема во турбинските 
сегменти. 

o Користење на подземен кабловски систем помеѓу турбинските групи. 

o Проектиорање на далекуводните линии во согласност со тековните 
индустриски стандарди. 

o Отстранување на вегетацијата во непосредната околина на подстаницата. 

o Инсталирање на громобрански систем. 
 

• Влијанија врз фармата на ветер од евентуален пожар предизвикан на самата 
локација или во поширокото подрачје 

Ризикот за оштетување на ветерните турбини и другите постројки на фармата 
на ветер од пожар е низок кога во околината не постои шумски покривач или 
висока вегетација. Микролокациите на ветерните турбини ќе бидат во подрачје 
со ретка шумска вегетација и, од тие причини, нема да бидат изложени на 
значаен ризик од оштетување од пожар. 
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4.8 Влијанија врз квалитетот на водите 

 
Фаза на изградба 
 
Воспоставувањето на градежните зони и изградбата на турбинските фундаменти, 
пристапните патишта и останатите постројки можат да влијаат на квалитетот на 
повшинските води на следниот начин: 

• Нарушувањето на земјената површина и отстранувањето на почвената 
покривка можат да предизивикаат ерозија на седиментите и потенцијално 
загадување на околните површински води преку зголемување на нивото на 
цврсти суспендирани честички во нив.  

• Истекување на загадени води од места на градежни активности. 

• Истекување на гориво или масло од возила. 

• Со отстранување / фрлање на отпад во површинските води. 

• Тешки метали присутни во емисиите од возилата. 

• Истекување на отпадни води од времените тоалетни постројки. 
 
Во текот на изградбата на фармата на ветер не се очекува влијание врз подземните 
води, бидејќи градежните работи предвидуваат плитки ископи. 
 
Отпадните води од времените тоалети ќе бидат траснпортирани и отстранети од 
страна на овластена компанија и не се очекува влијание врз квалитетот на водите. 
 
Оперативна фаза 
 
Квантитет на води 
 
Пристапните патишта можат да го изменат режимот на отстранување на 
атмосферските води поради измената на пермеабилноста на површината, 
отстранување на вегетацијата и извршената измена на земјините профили во текот на 
изградбата. Измената на режимот може да предизвика ерозија и седиментација на 
природните дренажни патеки, предизвикувајќи мали влијанија на низводните 
површински води. 
 
Квалитет на водите 
 
Оперативноста на фармата на ветер може да резултира со минорни потенцијални 
влијанија врз квалитетот на водите, особено при активностите за одржување и 
контрола на инфраструктурата и опремата на фармата. Потенцијални извори на 
загадување на водите за време на оваа фаза се: 

• Отстранување / истекување на седимент од незаштитени / оштетени патни 
површини. 

• Истекување на гориво или масло од возила за одржување и од турбините. 

• Отстранување / фрлање на отпад во површинските води. 

• Тешки метали присутни во емисиите од возилата. 
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4.9 Управување со цврст отпад 

 
Во текот на своите животен циклус, фармата на ветер ќе создава различни видови и 
фракции на отпад, вклучувајќи комунален отпад, отпад од пакување и отпад од 
градежни активности. Дополнително, се очекува создавање на одредени фракции на 
опасен отпад (бои, лакови, лепила, антикорозивни супстанции и др.), како во фазата на 
изградба, така и во оперативната фаза. 
 
Фаза на изградба 
 
Во оваа фаза, главен извор на отпад ќе бидат самите градежни активности и отпадот 
што ќе се создава од страна на работната сила.  
 
Имајќи го в предвид фактот дека поголемиот дел од вкупниот обем на градежни 
активности ќе биде од монтажен тип, количеството на градежен отпад нема да биде 
значително. Фракциите на отпад кои ќе се создаваат како резултат на градежните 
активности се во релација со видовите на материјали и опрема кои ќе се користат во 
текот на изведба на различните градежни фази (земјени и бетонски работи, електро-
машински работи, монтажерско-инсталатерски работи, завршни работи, итн). 
 
Техничкото одржување на градежната механизација и другите возила нема да се 
спроведува во рамките на локцијата. Од тие причини не се очекува создавање на 
отпад карактеристичен за овој вид на активност (искористени гуми, акумулатори и 
масла од возила и друго). 
 
Цврстиот отпад што ќе го создаваат работниците во текот на својот престој на 
локацијата и на градилиштето е комунален отпад, и според својот состав е сличен на 
отпадот од домаќинствата. 
 
Во табелите е даден преглед на очекуваните видови на отпад во текот на фазата на 
изградба, систематизирани согласно класификацијата во Листата на видови на отпади. 
 
група 15 – Отпад од пакување 
15 01 Отпад од пакување од хартија и картон, пластика, дрво, метал, композитно 

пакување, стакло, итн 
 
група 17 - Шут од градење и рушење 
17 01 Отпад од бетон, цигли, керамиди 
17 02 Отпад од дрво, стакло и пластика 
17 03 Отпад од битуминозни смеси, катран и производи од катран *) 
17 04 Отпад од метали 
17 05 04 Отпад од ископ на земја 
17 06 04 Изолациони материјали (што не содржат азбест и опасни супстанции) 
17 09 04 Друг отпад од градење (мешан отпад) 

*)  Категоризиран како опасен отпад 
 

група 20 - Комунален отпад (+ сличен отпад од индустриска дејност), вклучувајќи фракции на 
селектиран отпад 

20 01 Одвоено собрани фракции (расворувачи, бои, лепила и др.) *) 
20 03 01 Измешан комунален отпад 

*) Во зависност од составот, можат да бидат категоризирани како опасен отпад 
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Оперативна фаза 
 
Во текот на својата оперативност, фармата на ветер ќе создава отпад кој ќе биде 
резултат на активностите на операторот во врска со одржувањето и контролата на 
инсталацијата. 
 
Вообичаени видови на отпад што ќе се создаваат во оперативната фаза на проектот 
вклучуваат потрошни материјали, резервни делови и опрема. Динамиката на 
создавање на овие отпади е во релација со режимот на одржување, согласно со 
барањата на производителот на турбинската и другата придружна технологија. 
 



Студија за оцена на влијание врз животната средина – проект фарма на ветер - Штип 

 

 109 

4.10 Влијанија врз културното наследство 

 
Во рамките на локацијата на проектот не постојат значајни археолошки подрачја и 
локалитети со културно наследство кои би претставувале ограничувачки фактор во 
процесот на планирање и проектирање на фармата на ветер. 
 

Од таа причина, при спроведување на проектот не се очекувааат влијанија врз 
културното археолошко наследство. Сепак, во случај ако при реализација на земјените 
градежни работи се утврди постоење на артефакти или се појават индиции дека на 
локацијата се наоѓа потенцијално археолошко добро, градежните работи ќе бидат 
запрени и навремено ќе биде известена Управата за културно наследство при 
Министерството за култура. 
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4.11 Социo - економски аспекти 

 
Социјални влијанија од фармата на ветер 
 
Потенцијалните социјални влијанија од фармата на ветер вклучуваат можности за 
вработување на локалното население и евентуални промени во социјалната структура 
на подрачјето. 
 
Зголемување на можностите за вработување се очекува преку директен ангажман на 
локална работна сила во текот на фазата на изградба или во индиректна форма, како 
резултат на зголемена комерцијална активност во подрачјето. Приливот на градежна 
работна сила ќе ја зголеми потребата за услуги од типот на капацитети за сместување, 
одржување на возила, снабдување со градежни и други материјали, снабдување со 
горива и храна, и најверојатно ќе придонесе кон зголемување на потребата од локално 
вработување. Социјалните придобивки и вработувањето можат да влијаат и на 
поширокото подрачје, а не само на непосредните населени мести во близина на 
локацијата.  
 
За потребите на фармата на ветер – Штип, во фазата на оперативност, ќе има потреба 
од вработување на одреден број на лица. INVALL Macedonia ќе ги разгледа 
можностите за вработување на локална работна сила. 
 
Фармите на ветер, во принцип, претставуваат интересна туристичка дестинација. Дури 
и релативно мал број на посетители може да резултира со позитивно влијание на 
малите локални бизнис активности. 
 
Економски аспекти 
 
Придонес кон локалната економија  
 
Основен придонес за локалната заедница од фармата на ветер – Штип се можностите 
за стимулирање и интензивирање на локалната економија и обезбедување на 
можности за вработување. 
 
Може да се очекува зголемен приход во локалната заедница, и тоа преку: 

(i) Нови директни вработувања во текот на спроведување на проектот или 
индиректни вработувања во услужните дејности, и 

(ii) Дополнителен приход на локалните услужни дејности, како што се сместувачки 
капацитети (хотели и мотели), прехрана и набавки (ресторани, продавници, 
итн.), сервисни услуги (гориво, одржување на возила), ангажман на локални 
компании за специфични сегменти од работите или за набавка на опрема и 
услуги (одржување на опрема, набавка на градежни и други стоки / материјали, 
итн). 

 
Може да се очекува дека најголемиот стимул за локалната економија ќе биде фазата 
на изградба на фармата на ветер, додека нејзината оперативна фаза ќе предизвика 
помало влијание. Всушност, приливот и времениот престој на значителна работна 
сила во подрачјето на локацијата би резултирало со поголема побарувачка на услуги. 
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4.12 Кумулативни влијанија 

 
Вовед 
 
Кумулативни влијанија се комбинирани влијанија од два или повеќе проекти кои се 
наоѓаат на блиски локации или исто подрачје, и чии типови влијанија имаат слична 
природа и потенцијал за интеракција. Според тоа, во релација со предложената 
фарма, кумулативни ефекти можат да се појават како резултат на други постојни или 
идни проекти во близина, вклучувајќи други потенцијални идни фарми на ветер. 
 
Поширокото подрачје на Источна Македонија, во кое е лоцирана фармата на ветер – 
Штип, е атрактивен регион за развивање на проекти од овој вид. Според тоа, постои 
реална можност од појава и интеграција на кумулативни влијанија. 
 
Потенцијални кумулативни влијанија 
 
Постојни и идни потенцијални фарми на ветер во поширокиот регион 
 
Не постојат оперативни фарми на ветер во околината на локацијата на фармата на 
ветер – Штип. Всушност, сеуште не постои оперативна фарма на ветер на 
територијата на Република Македонија. 
 
Во изминатите неколку години спроведена е студија за процена на потенцијалот на 
ветерните ресурси во Република Македонија. Според студијата, најголем ветерен 
потенцијал за производство на енергија постои во делови на Источна Македонија, со 
акцент во подрачјето на Овче Поле, и по должината на реката Вардар. Оваа состојба 
дава индикации дека е реално да се очекува зголемен интерес за искористување на 
силата на ветерот во околината на предложената фарма на ветер - Штип.  
 
Други активности во блиската околина со сродни влијанија 
 
Единствено значајна индустриска активност во поширокото подрачје на предложената 
фарма на ветер е експлоатацијата на минерални суровини во рудникот Бучим, кој се 
наоѓа на југо-источната страна на локацијата на фармата, на подрачјето помеѓу селата 
Бучим и Тополница, општина Радовиш. Основен производ на оваа инсталација е 
бакарна руда и придружни производи. Поради потенцијалните емисии на тешки метали 
во водите и почвите, емисиите на цврсти честички во воздухот и прашањата поврзани 
со стабилноста на браната на хидро-јаловиштето, овој рудник се наоѓа на листата на 
еколошки жешки точки на Република Македонија. Влијанијата врз животната средина 
од рудникот Бучим немаат слична природа како потенцијалните влијанија од фармата 
на ветер – Штип и, според тоа, не постои потенцијал за нивна интеракција.  
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Слика: Релативно растојание од фармата на ветер – Штип и рудникот Бучим 

Извор: Google Earth, 2009 
 
 
Во рамките на локацијата на фармата на ветер - Штип и во нејзиното блиско 
опкружување не постојат други значајни индустриско – стопански активности, чии 
влијанија врз животната средина би можеле да предизвикаат интеракција и ефект на 
кумулативно влијание. 
 
Заклучок 
 
Тековно, нема конкретни податоци за потенцијални идни фарми на ветер во околината 
на локацијата на фармата на ветер – Штип. Во случај да се појави интерес за изградба 
на нова фарма, нејзиниот оператор ќе биде обврзан да ги идентификува и оцени 
кумулативните влијанија во врска со фармата на ветер – Штип на INVALL Macedonia.  
 

фарма на ветер - Штип 

рудник Бучим 

4 km 
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4.13 Матрица на влијанија врз животната средина 

 
Опис на параметрите на влијанијата според нивниот (i) обем, (ii) веројатност на 
случување, (iii) времетрање и (iv) значајност е даден во следната табела. 
 

Ограничено на 
локацијата 

Површина на, и околу градежната и оперативната 
локација 

Локално Во опсег на општината / соседни општини 
Регионално Р.Македонија / соседни земји 

Обем 

Глобално Континент и пошироко 
Без веројатност Не би требало да се случи при нормална 

оперативност и услови 
Мала веројатност Можно, ама неверојатно 
Средна веројатност Можно да се случи понекогаш 
Висока веројатност Веројатно ќе се појави во текот на животниот 

циклус на проектот 

Веројатност 

Сигурна веројатност Ќе се појави сигурно 
Многу кратко Неколку минути до неколку часови 
Кратко Неколку часови до неколку седмици 
Средно времетраење Неколку седмици до неколку месеци 
Долго Неколку месеци до неколку години 

Времетраење 

Многу долго Децении / векови 

А 
Незначително (минорно) слабо влијание, без штети 
врз животната средина 

Б 
Мерливо влијание, но со правилно планирање не 
предизвикува штети врз животната средина 

В 
Значително влијание, но може да биде 
контролирано со превземање на соодветни мерки 
на претпазливост  

Значајност 

Г Влијание кое ќе биде штетно за животната средина 
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Табела: Матрица на влијанија врз животната средина 

 
Параметар / индикатор 
на животната средина 

Опис Обем Времетраење Веројатност Значајност 

Визуелни аспекти      
изградба градежни работи / пристапни патишта 

/ подигнување на турбини 
локално Многу кратко Сигурно ќе се 

случи 
А 

оперативност видливост на турбински конструкции  локално Долго Сигурно ќе се 
случи 

А 

Бучава      
изградба градежна механизација / опрема 

возила за транспорт на материјали 
локално Многу кратко Сигурно ќе се 

случи 
А 

оперативност работа на турбини (генератор / ротор) ограничено на 
локацијата 

Долго Сигурно ќе се 
случи 

А 

Биолошка разновидност      
изградба градежни работи / пристапни патишта 

/ сообраќај и бучава 
ограничено на 
локацијата 

Кратко до средно 
времетрање 

Сигурно ќе се 
случи 

А / Б 

оперативност ветерни турбини ограничено на 
локацијата до 
локално 

Долго Средна 
веројатност 

А / Б 

Сообраќајно-транспортни 
аспекти 

     

изградба зголемување на интензитет и 
волумен на сообраќај  

локално до 
регионално 

Средно 
времетрање, 
дисконтинуирано 

Сигурно ќе се 
случи 

Б 

оперативност возила за одржување и контрола на 
фармата на ветер 

локално Долго, 
дисконтинуирано 

Сигурно ќе се 
случи 

А 

Елетромагнетни пречки      
изградба / / / / / 

оперативност интерференција со комуникациски и 
антенски инсталации 

регионално Долго Мала 
веројатност 

Б 

Квалитет на воздух      
изградба емисија на прашина и 

емисија од издувни системи од 
возила 

ограничено на 
локацијата до 
локално 

Средно 
времетрање, 
дисконтинуирано 

Сигурно ќе се 
случи 

В 

оперативност / / / / / 
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Параметар / индикатор 
на животната средина 

Опис Обем Времетраење Веројатност Значајност 

Квалитет на води      
изградба ерозија / седиментација / 

истекувања од возила / отпадни води 
од тоалети 

локално Средно 
времетрање, 
инцидентно 

Мала 
веројатност 

Б / В 

оперативност ерозија / седиментација / истекувања 
од возила / отпад во површински води 

локално Инцидентно Мала 
веројатност 

Б / В 

Управување со отпад      
изградба различни категории на отпад ограничено на 

локацијата 
Средно 
времетраење 

Сигурно ќе се 
случи 

В 

оперативност различни категории на отпад ограничено на 
локацијата 

Инцидентно Мала 
веројатност 

Б / В 
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5 Мерки за намалување на потенцијалните влијанија врз животната средина 
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5.1 Мерки за намалување на визуелни влијанија 

 
Самиот дизајн на турбините и изборот на соодветна матирана бела боја ќе даде 
придонес кон подобрен изглед и вклопување на турбинските конструкции и перки во 
амбиентот и пределот на локацијата. Сепак, поради нивната истакната позиција, 
невозможно е тие да бидат целосно затскриени. Постојната вегетација и дрвја на некои 
микро-локации можат да ја намалат видливоста на дел од турбинските конструкции. 
 
Мерките за намaлување на визуелните влијанија ќе вклучат: 

• Користење на подземно кабловско поврзување помеѓу ветерните турбини. 

• Лоцирање и дизајн на придружните постројки на начин што ќе овозможи нивна 
минимална видливост и вклопување во руралниот амбиент на лоакцијата. 

• Лоцирање на пристапните патишта на начин што ќе овозможи нивна 
минимална видливост. 

• Користење на локални материјали за намалување на евентуален контраст на 
бои. 

• Во случај на потреба и во консултација со релевантни тела и власти, ќе се 
спроведе садење на дрвја, со цел да се редуцира видливоста на одредени 
сегменти на фармата на ветер. 

• Во случај на потреба, ќе се разгледа можноста за користење на алтернативна 
боја со цел да се намали визуелниот контраст.  

• Во оперативната фаза, соодветно внимание ќе биде дадено на одржување на 
пристапните патишта, со цел да се избегне појава на ерозија која може да 
предизвика визуелни пореметувања. 
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5.2 Мерки за намалување на влијанија врз биолошката разновидност 

 
 
Фаза на изградба 
 

• Pri podobruvaweto i izgradbata na pristapnite pati{tata, odgovornite 
lica da vodat smetka da im dadat jasni instrukcii na vklu~enite rabotnici, 
kako da se odnesuvaat kon prirodnata sredina. Imeno, va`no e da se znae 
deka divinata ne saka voznemiruvawe i vklu~enata operativa da se posveti 
na svojata zada~a za navremeno, brzo, efikasno i profesionalno zavr{uvawe 
na rabotite. Toa vklu~uva zabrana na sekakvi aktivnosti koi go popre~uvaat 
spontaniot razvoj na avtohtonata flora i fauna. Ne treba da se dozvoli 
sobirawe na rastenija, sobirawe na pe~urki i plodovi, sobirawe na 
pol`avi, lovewe na ptici i drugi `ivotni, sobirawe na jajca od ptici i sl. 

• Vo fazata na izgradba na farmata na veter treba da bide zabranato palewe 
na ogan. 

• Od dinamikata, preciznosta i kvalitetot na realizacija na planiranite 
grade`ni aktivnosti }e zavisi stepenot na potencijalniot negativen efekt. 
Toa implicira potreba od izbor na kvaliteten i doka`an izveduva~ na 
grade`nite raboti.  

• Pristapnite pati{ta da se izgradat na minimum 200 metri oddale~enost od 
{umovitite mesta.  

• Da se zabrani probivawe i izgradba na novi pati{ta niz {umовити предели. 
Ова e od pri~ina {to probienite pati{ta niz {umata se isklu~ivo pozitivno 
mesto za ishrana na pticite i liljacite, odnosno direktno nivno usmeruvawe 
kon veternite turbini vo operativnata faza na farmata na veter.  

• Da se izbegnuva iskop i izvedba na podzemnite instalacii za povrzuvawe na 
veternite turbini niz {umoviti mesta. Ovie aktivnosti da se izveduvaat na 
najmalku 200 metri oddale~enost od najbliskite {umoviti mesta.  

• Sekako deka prethodnoto isklu~uva instalirawe na veterni turbini vo {umi 
i {umoviti mesta. Ova bi bilo negativno od dva aspekti: (1) pristapnite 
pati{ta se naso~eni pravo kon veternite turbini, so {to mo`nosta za sudir 
so niv od strana na pticite i liljacite drasti~no se zgolemuva i (2) ovie 
probieni pati{ta sred {umi i {umi~ki se idealni mesta bogati so insekti 
koi bi bile poseteni od mnogu ptici i liljaci. 

• Dokolku pove}e veterni turbini se postavuvaat vo blizina edna do druga i 
spored nekoj raspored vo redica, треба да се испита можноста taa redica da 
bide vo pravec sever - jug, bidej}i na ovoj lokalitet na toj na~in se zafa}a 
daleku pomal rizi~en prostor za migratornite vidovi ptici i liljaci.  

• Dokolku e toa vozmo`no bi bilo dobro veternite turbini odnosno samite 
perki da bidat oboeni vo nekoja intenzivna boja, kako bi bile polesno 
zabele`livi od strana na pticite i liljacite, so {to bi mo`ele 
blagovremeno da gi izbegnat. Od druga strana pak bojata ne treba da bide 
sjajna zatoa {to otsjajot na perkite mo`e da bide fatalen za nekoi ptici. 

• Za potrebite na procesot na instalirawe na veternite turbini da se 
koristat uslugi od specijalizirani firmi za ovakov tip na zafati koi brzo, 
efikasno i so minimum voznemiruvawe na divinata bi ja realizirale ovaa 
postapka. 
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Оперативна фаза 

Vo operativnata faza na farmata na veter, najzna~ajna merka za namaluvawe na 
potencijalniot negativen efekt od veternite turbini vrz podvi`nite grupi 
`ivotni (ptici i liljaci) bi imal planot za monitoring na vlijanijata. Toj e osnova 
za sledewe na aktuelnite sostojbi so vlijanijata na farmata na veter vrz 
spomentatite vidovi i ovozmo`uva identifikuvawe na eventualno dopolnitelni 
merki za namaluvawe na istite.  
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5.3 Мерки за намалување на влијанија од бучава 

 
 
Фаза на изградба 
 
Релевантната регулатива која се однесува на управување со градежни активности ќе 
биде целосно почитувана. Градежни работи, вклучувајќи транспортни активности на 
материјали и опрема, во близина на населено место, кои имплицираат зголемена 
емисија на штетна бучава, нема да се изведуваат за време на одмор, особено во текот 
на ноќта и преку деновите на викенд. 
 
Сите градежни постапки ќе бидат соодветно планирани за да се редуцира времето на 
користење на онаа опрема која создава најинтензивна штетна бучава. Работното 
време и правила ќе бидат воспоставени врз основа на потребите за намалување на 
бучавата која предизвикува непријатност и вознемирување, особено преку 
избегнување на кумулативен ефект на зголемена бучава поради симултана работа на 
различен вид на градежна механизација и опрема. 
 
 
Оперативна фаза 
 
Во оваа фаза од животниот циклус на проектот не се очекува емисија на бучава над 
граничните вредности. 
 
Во случај да бидат забележани емисии на штетна бучава и состојби на вознемирување 
во текот на оперативната фаза на фармата на ветер, INVALL Macedonia ќе превземе 
мерки за утврдување на потенцијалните извори и природата на влијанието на 
бучавата. По потреба, добавувачот на опремата ќе биде задолжен да спроведе 
тестирање и мерење на состојбите на нивоата на бучава, со цел да се потврди дали 
работата на турбините е во согласност со бараната спецификација за бучава. 
Евентуално потребни мерки за намалување на влијанијата би можеле да вклучат 
двојно емајлирање или други форми на изолирање на бучавата. 
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5.4 Мерки за намалување на влијанија од сообраќај и транспорт 

 
За да се обезбеди минимизирање на влијанијата од траснпортот и сообраќајот за 
време на изградбата и оперативниот период, ќе бидат превземени одреден број на 
мерки. Овие мерки ќе бидат вклучени во Планот за транспорт и сообраќај кој ќе биде 
изработен за потребите на проектот. 
 
Важна мерка за намалување на влијанијата ќе биде спроведување на информативен 
програм за запознавање на локалното население со градежните активности, со особен 
акцент на сообраќајот на пристапните патишта до локациите на турбините. 
Населението ќе биде навремено информирано за сите евентуални неопходни измени 
во режимот на сообраќајот. 
 
Во соработка со релеватните институции и власти, пристапните патишта ќе бидат 
соодветно означени со знаци за предупредување дека на нив се спроведува сообраќај 
на тешки возила. Со цел да се информираат корисниците на патиштата, особено 
внимание при оваа мерка ќе биде дадено на местата на крстосување на пристапните 
патишта со постојната патна мрежа. 
 
Исто така, особен акцент ќе биде даден на контрола на сообраќајот и поставување 
предупредувачки знаци на места и патни делници каде геометријата на патот може 
потенцијално на предизвика сигурносен проблем. 
 
Со цел да се минимизираат влијанијата врз животната средина, пристапот и влезот на 
локацијата ќе биде ограничен на дефинирани патни траси. 
 
Дополнителни мерки за намалување на влијанијата вклучуваат: 

• Лимитирани физички интервенции и измени на постоечките пристапни 
патишта, во случај на потреба. Ова може да вклучи проширување на 
одредени патни секции, ограничени измени на патните правци, 
воспоставување на точки за разминување на возила, итн. 

• Патните точки каде постои потенцијален безбедносен ризик поврзан со 
движење на големи и тешки возила, како што се крстосници, излезно-влезни 
точки од и кон патиштата од повисока категорија и друго, ќе бидат 
доставени до, и ревидирани од страна на, надлежните тела за транспорт и 
сообраќај. Предложените мерки и решенија ќе бидат вклучени во Планот за 
транспорт и сообраќај. 

• Барањата на дозвола за користење на големи и тешки возила ќе вклучат 
јасни услови за нивна оперативна употреба. Ако се заклучи дека е 
потребно, ќе биде вклучена потреба за користење на возила за пратење и 
подршка. 

• За намалување на специфични влијанија, ќе биде воведена рестрикција во 
однос на времето на транспорт на одредена опрема или материјали. Тоа се 
однесува на рестрикција на сообраќај во текот на сообраќајните пикови, 
користење на локалните патишта само во тек на ден, итн.  

• Спроведување на инпекциски увид пред започнување на периодот на 
изградба, со цел да се утврди постојната состојба на патиштата. 

• Изработка и спроведување на програма за инспекција на локалната патна 
мрежа за да се обезбедат услови и гаранции дека патиштата се користат и 
одржуваат во безбедна состојба. 
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5.5 Мерки за намалување на влијанија врз квалитетот на воздухот 

 
Мерките за намалување на потенцијалните влијанија од емисиите во воздух во фазата 
на изградба вклучуваат: 

• Изведба и одржување на конструкции за контрола на ерозија и и 
седиментација. 

• Одржување на површината на отворените копови на минимум. 

• Минимизирање на насипување, преку координирано изведување на 
градежните земјени работи (ископување, распростирање, грејдирање, 
компактирање, итн). 

• Распрскување со вода на површините каде има активни земјени работи и 
насипан материјал, со цел да се радуцира емисија на прашина. 

• Садење вегетација или покривање на насипан земјен материјал, во случај 
истиот да биде оставен/депониран на локација подолго време. 

• Запирање со работа ако се регистрира интензивна фугитивна емисија на 
прашина, или намалување на обемот на градежни работи со цел да утврди 
причината за емисијата и да се превземат мерки за нејзино елиминирање. 

• Редуцирање на сообраќај и ограничување на брзината на возилата. 

• Отстранување на почвата од тркалата на возилата. 

• Зачувување и одржување на вегетацијата на локацијата и нејзината 
околина, колку е тоа можно. 

• Прогресивна ремедијација / рекултивација, сукцесивно со напредување на 
изградбата. 
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5.6 Мерки за намалување на потенцијални електромагнетни пречки 

 
Основна превентивна мерка за намалување на потенцијалните влијанијата врз 
телекомуникациските системи вклучува мониторинг на евентуалната појава на 
електромагнетни пречки во подрачјето на фармата на ветер. 
 
Во случај да се регистрираат телекомуникациски пречки, INVALL Macedonia ќе ја оцени 
природата на проблемите и ќе превземе соодветни ремедијациски мерки. Досегашните 
искуства со постоечки фарми на ветер сугерираат дека со следните мерки е можно да 
се постигнат значајани подобрувања: 

• Унапредување на постојниот антенски систем. 

• Воспоставување на земјена врска помеѓу приемник кој е под штетно 
влијание и антена лоцирана на погодна локација. 
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5.7 Мерки за намалување на влијанија врз квалитетот на водите 

 
Мерките за намалување на влијанијата врз квантитетот на водите имаат за цел да ги 
минимизираат измените во режимот на отстранување на атмосферските води. Тоа ќе 
се реализира преку соодветно проектирање и изведба на мрежата на пристапни 
патишта.  
 
Квалитет на водите 
 
Фаза на изградба 
 
Мерките за намалување на потенцијалните влијанија од емисиите во површинските 
води во фазата на изградба вклучуваат: 

• По потреба, инсталирање на контролни мерки за ерозија и седиментација, 
преку воспоставување на времени дренажи за дивертирање на 
потенцијално опасните површински води кои потекнуваат од градежните 
места. 

• Ограничување на отстранување на вегетацијата и нејзино прогресивно 
отстранување според степенот на напредување на градежните работи, а со 
цел да се намали површината на изложената почва и времетраењето на 
изложеноста. 

• Прогресивно рехабилитирање и стабилизирање на нарушените земјени 
површини, со цел да се намали ерозијата. 

• Минимизирање на користење на насипан земјен материјал надвор од 
градилиштето. 

• Покривање или садење на вегетација на насипан материјал, во случај 
истиот да биде потребен подолг временски период. 

• Лоцирање на насипан земјен материјал надвор од дренажни линии, 
површински води и патни површини. 

• Отстранување на насипан земјен материјал, веднаш кога тоа е можно. 

• Обезбедување на опрема / садови за евакуација на истекувања. 

• Поставување на мобилните тоалети на растојание поголемо од 100 метри 
од дренажни линии. 

• Користење услуга од овластена компанија за постапување и отстранување 
отпадните води од мобилните тоалети. 

 
 
Оперативна фаза 
 
Имајќи ги в предвид изворите на потенцијално загадување, мерките за намалување на 
потенцијалните влијанија од емисиите во површинските води во оперативната фаза 
вклучуваат, пред се, активности за одржување на пристапните патишта. 
 
Во текот на активностите на одржување и контрола, персоналот ќе биде задолжен да 
се придржува на барањата за комунален ред во однос на фрлање на отпад во близина 
на површински води и во однос на евентуални ситуации на истекување на гориво или 
масло од возилата. 
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5.8 Мерки за одржливо управување со отпад 

 
Иако количествата на отпад не се сметаат за значителни, потребно е спроведување на 
конкретни активности за одржливо постапување и управување со отпадот. 
 
Во текот на целиот животен циклус на фармата на ветер – Штип ќе биде воспоставен и 
имплементиран оптимален пристап за управување со отпадот. Овој пристап ќе ги има 
в предвид барањата и обврските кои се утврдени во македонското законодавство во 
сферата на управување со отпадот.  
 
Во зависност од реалните можности и потенцијали на сегашниот систем за управување 
со отпад во поширокото подрачје на локацијата, ќе биде направен обид за следење на 
современата хиерархија на ЕУ за управување со отпад. Притоа, особено внимание ќе 
биде дадено на можноста за искористување на рециклабилните фракции. 
 
Фаза на изградба 
 
Врз основа на идентификуваните очекувани видови на отпад, управувањето со 
различните фракции на отпад во оваа фаза е дадено во следната табела. 
 

Постапување 
Вид / фракција 
на отпад 

Селекција / 
идно рециклирање / 
реупотреба 

Останати 
фракции 

Транспорт / 
Преработка / 
Отстранување 

забелешка 

Отпад од 
пакување 

Селекција на оние 
фракции за кои постои 
пазарен интерес 

Мешан 
отпад 

Лиценциран(и) 
давател(и) на услуга 

Фракциите на 
опасен отпад 
ќе бидат 
сепарирани 

Комунален 
отпад 

Селекција на оние 
фракции за кои постои 
пазарен интерес 

Мешан 
отпад 

Лиценциран(и) 
давател(и) на услуга 

Фракциите на 
опасен отпад 
ќе бидат 
сепарирани 

Шут од 
градење / 
друг отпад од 
градежни и 
придружни 
активности 

Реупотреба за 
потребите на 
изградбата 
/ 
Селекција на оние 
фракции за кои постои 
пазарен интерес 

Мешан 
отпад 

Лиценциран давател 
на услуга – 
депонирање на 
депонија за 
градежен отпад и 
шут (инертна 
фракција) 

Фракциите на 
опасен отпад 
ќе бидат 
сепарирани 

 
 
Постапување со опасни фракции на отпад 
 
Опасниот отпад ќе се сепарира со цел да се врши негово одвојување од останатиот 
неопасен и инертен отпад. Истиот ќе се чува во посебни садови, а за негово 
отстранување од подрачјето на локацијата и градежниот опфат ќе биде ангажиран 
давател на услуга, лиценциран согласно Законот за управување со отпад и 
релевантната подзаконска регулатива. 
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Оперативна фаза 
 
Отпадните елементи и материјали, кои ќе се создадат при одржувањето на 
турбинските постројки или при замена на потрошен дел или опрема, ќе бидат 
транспортирани надвор од опфатот на локацијата на фармата на ветер. 
Рециклабилните фракции ќе бидат внесени во ланецот на рециклирање, преку нивна 
продажба на лиценцирани рециклатори. 
 
Опаснитe фракции на отпад кои ќе се создаваат во текот на оперативната фаза (масла 
и др.) ќе бидат предадени на заинтерисирани лиценцирани компании. 
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5.9 Мерки за намалување на влијанија врз културното наследство 

 
Во случај ако при реализација на земјените градежни работи се утврди постоење на 
артефакти или се појават индиции дека на локацијата се наоѓа потенцијално 
археолошко добро, градежните работи ќе бидат запрени и навремено ќе биде 
известена Управата за културно наследство при Министерството за култура. Притоа, 
конкретните локалитети ќе бидат обезбедени и времено оградени за да се избегнат 
евентуални негативни импликации за нивната безбедност и состојба. 
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6.1 Мерки за намалување на влијанието врз животната средина 
 

Табела: Компилација на мерки за намалување на влијанието врз животната средина во различни фази на животниот циклус на проектот 

Имплементација Индикатор на 
животната 
средина 

Мерка за намалување на влијание проектирање / 
дизајн 

подготовка на 
локација 

фаза на 
изградба 

оперативна 
фаза 

Опции за користење на алтернативна боја на турбини 
за намалување на визуелниот контраст помеѓу 
пределот и турбинските конструкции и користење 
матирана завршна обработка за да се избегне ефект 
на отсјај на сончева светлина 

√    

Микро – лоцирање на ветерни турбини кое ќе 
овозможи избегнување на ефектот на треперење на 
сенка врз населени места 

√  √  

Проектирање и изградба на придружни постројки кои 
би се вклопиле во руралниот предел и амбиент на 
локацијата 

√  √  

Проектирање и изградба на пристапните патишта на 
начин што ќе овозможи нивна минимална видливост √  √  

Користење на локални материјали за намалување на 
евентуален контраст на бои   √  

Проектирање и изградба на подземно кабловско 
поврзување помеѓу ветерните турбини √  √  

Во случај на потреба и во консултација со релевантни 
тела и власти, садење на дрвја, со цел да се 
редуцира видливоста на одредени сегменти на 
фармата на ветер 

  √ √ 
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Одржување на пристапни патишта, со цел да се 
избегне појава на ерозија која може да предизвика 
визуелни пореметувања 

  √ √ 
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Имплементација Индикатор на 
животната 
средина 

Мерка за намалување на влијание проектирање / 
дизајн 

подготовка на 
локација 

фаза на 
изградба 

оперативна 
фаза 

Voveduvawe zabrana na sekakvi aktivnosti koi go 
popre~uvaat spontaniot razvoj na avtohtonata 
flora i fauna. Ne treba da se dozvoli sobirawe na 
rastenija, sobirawe na pe~urki i plodovi, sobirawe 
na pol`avi, lovewe na ptici i drugi `ivotni, 
sobirawe na jajca od ptici itn. 

 √ √  

Da se zabrani palewe na ogan  √ √  
Pristapnite pati{ta da se izgradat na minimum 200 
metri oddale~enost od {umovitite mesta √ √ √  

Da se zabrani probivawe i izgradba na novi 
pati{ta niz {umovite mesta. Pri~ina za toa e {to 
probienite pati{ta niz {umata se isklu~ivo 
pozitivno mesto za ishrana na pticite i liljacite, 
odnosno direktno nivno usmeruvawe kon veternite 
turbini. 

√ √ √  

Da se izbegnuva iskop i izvedba na podzemnite 
instalacii za povrzuvawe na veternite turbini niz 
{umoviti mesta. Ovie aktivnosti da se izveduvaat 
na najmalku 200 metri oddale~enost od najbliskite 
{umoviti mesta. 

  √  

Da ne se instaliraat veterni turbini vo {umi i 
{umoviti mesta. 

√  √  

Pri postavuvawe na turbini vo redica, istata treba 
da bide vo pravec sever - jug, bidej}i na ovoj 
lokalitet na toj na~in se zafa}a daleku pomal 
rizi~en prostor za migratornite vidovi ptici i 
liljaci. 

√  √  

Turbinskite perki da bidat oboeni vo nekoja 
intenzivna boja, kako bi bile polesno zabele`livi 
od strana na pticite i liljacite, so {to bi mo`ele 
blagovremeno da gi izbegnat 

√  √  
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Izrabotka i navremeno sproveduvawe na planot za 
monitoring na vlijanijata vrz pticite i liljacite. 

  √ √ 
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Имплементација Индикатор на 
животната 
средина 

Мерка за намалување на влијание проектирање / 
дизајн 

подготовка на 
локација 

фаза на 
изградба 

оперативна 
фаза 

Микро – лоцирање на ветерни турбини (растојание од 
населени места) кое ќе овозможи избегнување на 
нивоа на бучава кои создаваат вознемирување и 
непријатност 

√  √  

Воспоставување на режим на транспорт и користење 
на градежна механизација   √  

Во случај да бидат забележани емисии на штетна 
бучава и состојби на вознемирување во текот на 
оперативната фаза на фармата на ветер, ќе бидат 
превезмени мерки за утврдување на потенцијалните 
извори и природата на влијанието на бучавата 

   √ 

Б
у
ч

а
в

а
 

Ако се утврди дека бучавата е поврзана со работата 
на турбините, добавувачот на опремата ќе биде 
задолжен да спроведе тестирање и мерење на 
состојбите на нивоата на бучава. 
Евентуално потребни мерки за намалување на 
влијанијата од работата на турбините би можеле да 
вклучат двојно емајлирање или други форми на 
изолирање на бучавата. 

   √ 
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Имплементација Индикатор на 
животната 
средина 

Мерка за намалување на влијание проектирање / 
дизајн 

подготовка на 
локација 

фаза на 
изградба 

оперативна 
фаза 

Изготвување на План за транспорт и сообраќај, 
вклучително: 
• Проектирање и изградба на пристапни патишта 

кои ќе овозможат безбеден и стабилен транспорт. 
• Спроведување на информативен програм за 

запознавање на локалното население. 
• Спроведување на контролни активности за 

управување со сообраќајот вон локацијата, со цел 
да се намалат влијанијата врз локалниот 
сообраќај. 

• Спроведување на контролни активности за 
управување со сообраќајот на локацијата, преку 
користење на одредени траси, ограничување на 
брзина, одржување, итн. 

• Барања на дозвола за користење на големи и 
тешки возила со јасни услови за нивна оперативна 
употреба. Ако се заклучи дека е потребно, ќе биде 
вклучена потреба за користење на возила за 
пратење и подршка. 

√ √ √ √ 
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Избор на квалитетна транспортна компанија, која ќе 
биде одговорна за целокупниот транспорт за 
различните сегменти на турбинската опрема 

 √ √  
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Имплементација Индикатор на 
животната 
средина 

Мерка за намалување на влијание проектирање / 
дизајн 

подготовка на 
локација 

фаза на 
изградба 

оперативна 
фаза 

Изведба и одржување на конструкции за контрола на 
ерозија и и седиментација  √ √  

Одржување на површината на отворените копови на 
минимум  √ √  

Минимизирање на насипување, преку координирано 
изведување на градежните земјени работи 
(ископување, распростирање, грејдирање, 
компактирање, итн). 

 √ √  

Распрскување со вода на површините каде има 
активни земјени работи и насипан материјал, со цел 
да се радуцира емисија на прашина 

 √ √  

Садење вегетација или покривање на насипан земјен 
материјал, во случај истиот да биде 
оставен/депониран на локација подолго време 

  √  

Престанок со работа ако се регистрира интензивна 
фугитивна емисија на прашина, или намалување на 
обемот на градежни работи со цел да утврди 
причината за емисијата и да се превземат мерки за 
нејзино елиминирање 

  √  

Редуцирање на сообраќај и ограничување на 
брзината на возилата   √  

Отстранување на почвата од тркалата на возилата   √  
Зачувување и одржување на вегетацијата на 
локацијата и нејзината околина, колку е тоа можно  √ √  
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Прогресивна ремедијација / рекултивација, 
сукцесивно со напредување на изградбата   √  
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Имплементација Индикатор на 
животната 
средина 

Мерка за намалување на влијание проектирање / 
дизајн 

подготовка на 
локација 

фаза на 
изградба 

оперативна 
фаза 

По потреба, инсталирање на контролни мерки за 
ерозија и седиментација, преку воспоставување на 
времени дренажи за дивертирање на потенцијално 
опасните површински води 

 √ √  

Ограничување на отстранување на вегетацијата и 
нејзино прогресивно отстранување според степенот 
на напредување на градежните работи, а со цел да се 
намали површината на изложената почва и 
времетраењето на изложеноста 

 √ √  

Прогресивно рехабилитирање/стабилизирање на 
нарушените земјени површини, за да се намали 
ерозијата 

  √  

Минимизирање на користење на насипан земјен 
материјал надвор од градилиштето   √  

Покривање или садење на вегетација на насипан 
материјал, во случај истиот да биде потребен подолг 
временски период 

  √  

Лоцирање на насипан земјен материјал надвор од 
дренажни линии, површински води и патни површини   √  

Отстранување на насипан земјен материјал, веднаш 
кога тоа е можно   √  

Обезбедување на опрема / садови за евакуација на 
истекувања   √  

Поставување на мобилните тоалети на растојание 
поголемо од 100 метри од дренажни линии   √  

Користење услуга од овластена компанија за 
постапување и отстранување отпадните води од 
мобилните тоалети 

  √ 
 
 

Активности за одржување на пристапните патишта   √ √ 
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Придржување кон барањата на комуналниот ред во 
однос на фрлање на отпад во близина на површински 
води и во однос на евентуални ситуации на 
истекување на гориво или масло од возилата 

 √ √ √ 
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Имплементација Индикатор на 
животната 
средина 

Мерка за намалување на влијание проектирање / 
дизајн 

подготовка на 
локација 

фаза на 
изградба 

оперативна 
фаза 

Користење на турбини со неметални перки  √    
Усогласување со национални стандарди за 
електромагнетни емисии √    

Микро – лоцирање на ветерни турбини (растојание од 
населени места) кое ќе овозможи избегнување на 
елетромагнена интерференција 

√    

Е
л

е
к
т
р

о
 -

 

м
а
гн

е
т
н

и
 

п
р

е
ч

к
и

 

Мониторинг на потенцијална електромагнетна 
интерференција во околина на фармата на ветер    √ 

Отпад од пакување, комунален отпад и шут од 
градење: 
• Селекција на оние фракции за кои постои пазарен 

интерес / рециклирање 
• Собирање на мешан отпад 
• Транспорт, преработка и отстранување – 

лиценцирани даватели на услуги 

 √ √  

Селекција / рециклирање на отпад од пакување, 
отпадни турбински елементи и материјали    √ У
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Одвојување на опасни фракции на отпад и 
отстранување   √ √ 
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 Ако се утврди постоење на артефакти или се појават 

индиции дека на локацијата се наоѓа потенцијално 
археолошко добро, градежните работи ќе бидат 
запрени и навремено ќе биде известена Управата за 
културно наследство при Министерството за култура. 
Притоа, конкретните локалитети ќе бидат обезбедени 
и времено оградени за да се избегнат евентуални 
негативни импликации за нивната безбедност и 
состојба. 

  √  
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6.2 План за мониторинг на мерки за намалување на влијанието врз животната средина 

 

 

Табела: Мониторинг за време на фазата на изградба / 1 
 
Индикатор на животната средина /  
мерки за намалување на влијанијата 

Зачестеност / 
фреквенција 

фаза Причина 

Мониторинг на соседни површини до индивидуалните 
градежни локации за да се елиминираат потенцијални 
негативни влијанија од активности за подготвување на 
локацијата и градежните активности 

Седмично 
Подготовка на 
локација / 
изградба 

/ 

Бучава    

Спроведување на режим на транспорт и користење на 
градежна механизација 

Тековно 
Подготовка на 
локација / 
изградба 

Одржување на ниво на амбиентална 
бучава 

Биолошка разновидност    

Мониторинг на мерки за избегнување на влијанија Тековно 
Подготовка на 
локација / 
изградба 

Заштита на биолошката разновидност 

Транспорт и сообраќај    
Мониторинг на усогласеноста со Планот за транспорт и 
сообраќај 

Тековно Изградба 
Обезбедување на безбедност на 
градежна локација 

Мониторинг во тек на градежни активности за да се 
контролира дека пристапните патишта се одржуваат во 
адекватно безбедна состојба. 

Седмично Изградба 
Обезбедување на безбедност на 
градежна локација 

Квалитет на воздух    

Мониторинг на создавање/емисија на прашина од 
градежни зони  

Дневно Изградба 
Одржување на квалитетот на 
воздухот 

Квалитет на води    

Инспекција на контролни мерки за ерозија и 
седиментација 

Седмично и по 
дождови 

Изградба Проверка на ефективност на мерки 

Мониторинг и земање примероци по евентуални 
истекувања 

За време на 
поголеми 
истекувања 

Изградба Контрола на евентуално загадување 
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Табела: Мониторинг за време на фазата на изградба / 2 
 

Индикатор на животната средина /  
мерки за намалување на влијанијата 

Зачестеност / 
фреквенција 

фаза Причина 

Управување со отпад    

Инспекција / контрола на подобноста за реупотреба на 
ископан земјен материјал 

По потреба Изградба Контрола на својства на почви 

Инспекција на садови за собирање на отпад (ниво на 
исполнетост, редовност на празнење, итн.) 

Седмично 
Подготовка на 
локација / 
изградба 

Одржување на градежна локација и 
опфат 

Инспекција на градежните зони и опфат (контрола на 
илегално фрлање на отпад) 

Седмично 
Подготовка на 
локација / 
изградба 

Одржување на градежна локација и 
опфат 

Инспекција на градежен опфат со цел да се утврди 
ефикасноста на праксите на складирање и собирање на 
отпад 

Седмично 
Подготовка на 
локација / 
изградба 

Одржување на градежна локација и 
опфат 

Инспекција на преносните тоалети, со цел да утврди 
дали редовно се празнат 

Седмично 
Подготовка на 
локација / 
изградба 

Одржување на градежна локација и 
опфат 

Мониторинг на процедури и постапки поврзани со 
евентуални системи за рециклирање и депонирање 

Седмично 
Подготовка на 
локација / 
изградба 

Одржување на градежна локација и 
опфат 

Културно наследство    

Запирање на градежни работи, во случај да се утврди 
постоење на археолошко или друго културно добро 

По потреба Изградба 
Идентификување на археолошкото / 
културното добро 
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Табела: Мониторинг за време на оперативната фаза 
 
Индикатор на животната средина /  
мерки за намалување на влијанијата 

Зачестеност / 
фреквенција 

фаза Причина 

Процес на консултација и комуникација со граѓани    
Одржување на датабаза на коментари, прашања и жалби 
од страна на локално население со цел да се превземат 
соодветни мерки 

По потреба 
Оперативна 
фаза 

/ 

Бучава    

Мониторинг на бучава од работа на турбини Тековно 
Оперативна 
фаза 

Одржување на ниво на амбиентална 
бучава 

Биолошка разновидност    

Мониторинг на состојби и влијанија врз птици и лилјаци Тековно 
Оперативна 
фаза 

Заштита на биолошката разновидност 

Транспорт и сообраќај    

Мониторинг на состојбите на пристапните патишта за 
одржување во адекватно безбедна состојба 

Тековно 
Оперативна 
фаза 

Обезбедување на безбедност на 
локација на фарма на ветер 

Електромагнетни пречки    

Мониторинг на потенцијални електромагнетни пречки По потреба 
Оперативна 
фаза 

Потенцијал на електромагнента 
интереференција со постојни 
телекомункациски услуги 

Квалитет на води    

Комунален ред во однос на фрлање на отпад во близина 
на површински води и во однос на евентуални ситуации 
на истекување на гориво или масло од возилата 

Месечно 
Оперативна 
фаза 

Одржување на квалитет на води 

Управување со отпад    

Селекција / рециклирање на отпад од пакување, отпадни 
турбински елементи и материјали / одвојување на опасни 
фракции на отпад и отстранување 

По потреба 
Оперативна 
фаза 

Одржување на локација на фарма на 
бучава 
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6.3 Мониторинг на влијанието од ветерните турбини врз лилјаците и птиците 

 
Se pretpostavuva deka sudirot na pticite i liljacite so perkite na veternicite 
nastanuva poradi slednive pri~ini: 

- vozdu{nata turbulencija blizu perkite koja brzo gi vovlekuva 

- nemo`nost da se prepoznae i izbegne opasnosta zaradi pregolemata vzaemna 
brzina na perkite od edna strana i brzinata na pticite odnosno liljacite od 
druga strana 

- zaslepuva~ki otsjaj na perkata 

- zgolemena koncentracija na insekti vo blizina na teloto na veternicata koja 
privlekuva zna~itelen broj na liljaci ili no}ni ptici koi se ishranuvaat vo 
nivna blizina. 

 
Pokraj podra~jeto na lokacijata na farmata na veter - [tip, monitoringot treba da 
opfati i sli~en referеnten prostor na odredeno rastojanie. Na toj na~in }e se 
eliminira mo`nosta promenite koi potencijalno bi nastanale poradi 
instaliraweto na veternite turbini da se vsu{nost nastanati poradi odredena 
godi{na varijacija. Na ovoj referenten prostor ne bi trebalo da se instalira 
veterna turbina. 
 
Monitoringot treba da opfati 3 glavni elementi koi se od zna~ewe za ocena na 
vlijanieto od farmata na veter vrz vagilnite vidovi `ivotni, i toa preku 
procenka na:  
 

(i) Zaguba na stani{ta, smrtnost i migracija  
 
So cel da se identifikuva stepenot na eventualna zaguba na stani{tata potrebno e 
da se imaat prethodni soznanija koi }e se obezbedat so sistematsko sledewe na 
sostojbata: 
 

Pred aktuelnata izgradba 
 

• Potrebno e da se utvrdi koi vidovi se prisutni na predmetniot prostor pred 
zapo~nuvawe na izgradbata na veternicite, koi vidovi se hranele na toa 
mesto ili pak pominuvaat za vreme na migracija. Referentno (kontrolno) 
mesto sekako treba da se идентификува, za da se utvrdi koj e efektot na 
veternicite, a koj e efektot od drugi ekolo{ki promeni.  

 
• Da se proverat site prebivali{ta (odmarali{ta, preno}evali{ta) na 
rastojanie od 10 kilometri.  

 
• Da se prou~i iskoristuvaweto na stani{tata. 

 
Za vreme na fazata na izgradba 

 
• Monitoring na odmarali{tata. 

 
• Kontinuirano prou~uvawe na iskoristuvawe na stani{tata. 
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Vo tek na operativna faza 
 

Vo periodot od prvite 3 do 5 godini za vreme na operativnata faza treba da se 
identifikuva vlijanieto vrz rezidentnite liljaci i ptici (promena na nivnite 
naviki, mortalitet i sl.), kako i na migratornite vidovi. Ova treba da se napravi 
so detektori, da se утврди koi vidovi se seu{te prisutni na prostorot i da se 
утврди dali ima drasti~na promena vo sporedba so prethodniot period.  
 

(ii) Monitoring na mortalitetot  
 
Brojot na sudari na liljaci ili ptici so veterni turbini varira od mestoto, 
postavenosta na veternicite i samoto stani{te. Normalno, ovie sudari se mo`ni na 
rastojanie do vkupnata visina na konstrukcijata na veternata turbina. Za 
ilustracija na magnitudata na ovaa pojava, na sledniot  grafik e daden pregled na 
statisti~ki podatoci za u~estvoto na razli~ni ~ovekovi aktivnosti vo vkupnata 
smrtnost na pticite. 
 
Слика: Морталитет на птици од антропогени активности 

Извор: American Wind Energy Association (AWEA) 
 

Sekoja veterna turbina treba posebno da se proveruva. Dokolku stanuva zbor za 
golemo pole na turbini, toga{ site onie koi se nao|aat na zna~ajni mesta treba da 
se monitoriraat. Kaj drugite turbini monitoringot mo`e da se sprovede po slu~aen 
izbor.  
 
Vremeto na zemawe na probite bi bilo na sekoi 5 dena. Monitoringot treba da se 
realizira so prvata aktivnost na liljacite (posle hibernacija) {to za Makedonija 
bi zna~elo nekade po~etotokot na mart pa se do nivnoto povlekuvawe vo nivnite 
mesta za hibernacija, {to zavisi od godi{nite vremenski uslovi, no sepak glavno 
toa vreme bi bilo do po~etokot na mesec noemvri.  
 

(iii) Migracija  
 
Golemite reki se posebno atraktivni vo periodot na migracija na liljacite i 
pticite. Za postavuvawe na farmi na veter, takvi mesta treba da se izbegnuvaat. 
Sepak i prostorite vo blizina na niv, a so pravec na sli~no protegawe se koristat 

U~estvoto na veternite 
turbini vo vkupniot 
mortalitet iznesuva 
pomalku od 0,01%, ili na 
sekoi 10.000 usmrteni 
ptici, pomalku od 1 e 
usmrtena od veterna 
turbina. 
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vo vremeto na migracija na pticite i liljacite. Vizuelnata opservacija treba da 
zapo~ne vo prikve~ernite ~asovi i da trae preku cela no}, so pomo{ na detektori 
za liljaci, odnosno so pomo{ na dvogled i vizuelno za pticite.  
 
Пotrebni se slednite aktivnosti: 

• Da se sledi sostojbata so migratorni vidovi ptici i migratorni pravci vo 
predmetnata lokacija kako celina. 

• Da se vr{i redoven monitoring vo sklad so preporakite na sovetot na 
Londonskiot dogovor na brojot na zaginati `ivotni na nivo na veternite 
turbini. 

• Da se vr{i monitoring na brojnosta na no}nite peperutki, a so toa i na 
liljacite za vreme na prikve~ernite i no}nite ~asovi i negativniot efekt 
koj se odrazuva vrz niv od strana na veternite turbini.  
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6.4 Известување за состојбите со животната средина 

 

Известувањето во врска со состојбите со животната средина е клучна алатка која 
овозможува релевантни информации за евентуално превземање на неопходни мерки 
за подобрување на еколошките перформанси на фармата на ветер. Во исто време, 
известувањето е интегрален дел од ISO 14001.  
 
Со цел да се овозможи соодветно информирање на релевантните авторитети, INVALL 
Macedonia ќе изготвува перидоични извештаи за начинот на кој ги управува 
сопствените обврски кон животната средина во текот на различните фази на 
животниот циклус на проектот. 
 
Ако овие извештаи идентификуваат одредени недостатоци во начинот на 
спроведување на градежните работи и на работите во текот на оперативната фаза, ќе 
бидат превземени конкретни мерки за елиминирање на истите. 
 
 
6.5 Престанок со работа 

 

Тековно не постои формална временска рамка и план за престанување со работа на 
фармата на ветер. Опремата може рапидно брзо да биде отстранета, а локацијата 
вратена во првобитната состојба. Сите релевантни мерки, активности и мониторинг 
поврзани со животната средина ќе бидат спроведувани до завршување на 
активностите за престанување со работа и целосна реставрација на локацијата. 
 
Во случај на престанување со работа, INVALL Macedonia ќе изготви План за затворање 
и рехабилитација, кој ќе вклучи: 

• Чекори кои ќе се превземат за затворање и стабилизирање на постројките и 
временските рокови за нивно спроведување. 

• Спроведување на мониторинг пракси на еквивалентно ниво како и при 
оперативната фаза. 

• Форми на известување на локалните жители за активностите поврзани со 
затворање на фармата на ветер. 
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7 Оправданост на Проектот и заклучок 

 
 

7.1 Вовед 

 
Во ова поглавје е дадена оцена на кој начин проектот за воспоставување на 
инсталацијата за искористување на силата на ветерот за производство на енергија – 
фарма на ветер – Штип придонесува кон заложбите на Република Македонија за 
постигнување на целите на одржливиот развој. Даден е преглед на проектните 
податоци и информации кои го подржуваат и оправдуваат спровдувањето на проектот. 
 
Основните придобивки од проектот можат да бидат сумирани на следниот начин: 

� Развивање и искористување на докажан обновлив извор на енергија, како 
придонес за задоволување на тековното интензивно побарување на 
електрична енергија во Република Македонија и регионот. 

� Намалување на високото ниво на зависност на Република Македонија од 
производство на електрична енергија од фосилни горива (јаглен). 

� Намалување на емисии на стакленички гасови во апроксимативно 
количество од 155.000 t на годишно ниво. 

� Придонес кон заложбите на Република Македонија за постигнување на 
целите за искористување на обновливи извори на енергија и зголемување 
на енергетската ефикасност. 

� Интензивирање на економскиот развој во подрачјето и зголемување на 
можностите за вработување на населението, како на краткорочна основа во 
текот на фазата на изградба, така и на долгорочна основа во текот на 
оперативната фаза на проектот. 

� Обезбедување на иницијален поттик за пазарна побарувачка на ветерни 
турбини во Република Македонија и регионот, со можност за инвестиции во 
секторот за производство на турбини. 

 

7.2 Одржлив развој 

 
Основните принципи на концептот на одржлив развој вклучуваат: 

• „Начело на претпазливост„, според кое, доколку постои основано сомневање 
дека одредена активност може да предизвика штетни последици врз животната 
средина се преземаат неопходни мерки за заштита пред да стане достапен 
научниот доказ дека такви штетни последици би можеле да настанат. 

• Меѓу-генерациска правичност, според која сегашната генерација треба да 
обезбеди одржување и унапредување на здрава, разновидна и продуктивна 
животна средина за идните генерации. 

• Конзервација на биолошката разновидност и еколошкиот интегритет. 

• Економска ефикасност. 
 
Причините со кои се утврдува оправданоста на проектот во врска со принципите на 
одржливиот развој се дадени во продолжение. 
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Начело на претпазливост 
 
На глобално и регионално ниво, предложениот проект за воспоставување на фарма на 
ветер јасно го демонстрира имплементирањето на начелото на претпазливост, како 
позитивна мерка и придонес кон намалување на влијанијата од климатските промени 
предизивикани од емисија на стакленички гасови. 
 
INVALL Macedonia го усвои начелото на претпазливост, преку процесот на 
проектирање на фармата на ветер и предложените мерки за намалување на 
потенцијалните влијанија врз животната средина. INVALL Macedonia ќе спроведува 
мониторинг на влијанијата врз животната средина и во случај на појава и 
евидентирање на девијации во однос на очекуваните услови, истите ќе ги истражи и ќе 
спроведе соодветни мерки за превенција од несакани последици врз животната 
средина. 
 
Предложената фарма на ветер ќе користи докажана модерна технологија со познати 
влијанија и ефекти врз животната средина, кои за возврат овозможуваат познати и 
ефективни мерки и постапки за управување и контрола. 
 
Меѓу-генерациска правичност 
 
Предложената фарма на ветер е проектирана да произведува електрична енергија за 
да придонесе кон задоволување на тековната и идната побарувачка за енергија, без 
консумирање на фосилни горива кои се во органичени количества, и без емисија на 
штетни полутанти (NOx и SO2) и стакленички гасови. 
 
Успешното реализирање на проектот за воспоставување на фарма на ветер – Штип 
можеби ќе овозможи INVALL Macedonia да инвестира во развивање на нови фарми на 
ветер во Република Македонија. Тоа значи, понатамошно зголемување на 
искористувањето на одржливи извори на енергија за задоволување на идната 
енергетска побарувачка и придонес кон зачувување на достапните ограничени 
фосилни горива за идните генерации. Придружното редуцирање на емисиите на 
стакленички гасови би помогнало во борбата против климатските промени и против 
идното потенцијално деградирање на глобалната животна средина на идните 
генерации. 
 
Конзервација на биолошката разновидност и еколошкиот интегритет 
 
Предложениот проект нема да предизвика значајни влијанија врз биолошката 
разновидност и еколошкиот интегритет на локацијата или околното подрачје.  
 
Во подрачјето не се идентификувани ретки и загрозени видови на флора и фауна.  
 
Во контекст на начелото на претпазливост, подготвен е предлог за мониторинг на 
птици и лилјаци. Предлогот дава насоки за конкретни мерки и активности за 
евидентирање на присуство на одредени видови птици и лилјаци, со цел да се 
избегнат потенцијални влијанија врз овие видови. 
 
На локацијата се присутни флористички видови кои се вообичаени и карактеристични 
за подрачјето. Не се предвидува отстранување на вегетација во голем обем. 
 
Климатските промени се главен движечки фактор за негативни влијанија врз 
еколошкиот интегритет и биолошката разновидност. Предложениот проект претставува 
позитивна мерка за редукција на потенцијалните климатски промени и придружните 
еколошки влијанија. 
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Економска ефикасност 
 
Предложената фарма на ветер е ефикасна мерка за задоволување на локалните 
енергетски потреби и претставува значајна инвестиција во подрачјето. Бидејќи 
изградбата претставува приватна инвестиција и не постои потреба од директно 
субвенционирање или инвестирање од страна на Владата на Република Македонија, 
различните придобивки од овој проект ќе бидат овозможени без директни трошоци на 
јавниот буџет. 
 

7.3 Оцена на влијанието врз животната средина 

 
Согласно барањата утврдени во Законот за животната средина и релевантната 
подзаконска регулатива, процесот на планирање на проектот за изградба на фарма на 
ветер – Штип опфати анализа на аспекти на заштита на животната средина. Главните 
резултати од оцената на влијанието врз животната средина се приложени во 
продолжение. 
 
Согласно резултатите на анализите, онаму каде е потребно, ќе бидат превземени 
мерки за намалување на влијанијата и одржливо управување со животната средина. 
 
Бучава  
 
Нивоата на бучава од фармата на ветер ќе бидат под 50 dB на растојание од 150 
метри од ветерните турбини со понатамошна прогресивна атенуација. Тие се во 
согласност со барањата утврдени во македонското законодавство.  
 
Нивоа на бучава под 50 dB одговараат на подрачје со прв степен на заштита од 
бучава. Според македонската законска регулатива за заштита од бучава, овој степен 
на подрачје одговара на туристичко-рекреативна намена и заштитени подрачја 
(национални паркови и природни резервати). 
 
Не постои интеракција со друг извор на бучава во подрачјето, што резултира со 
отсуство на кумулативно влијание. 
 
Визуелни аспекти 
 
Ветерните турбини на фармата на ветер ќе бидат видливи од одредени делови на 
локацијата. Иако овие влијанија имаат субјективна природа, се очекува фармата на 
ветер да биде широка прифатена од локалната заедница. Се смета дека предноста на 
искористувањето на обновливата ветрова енергија, намалувањето на емисијата на 
стакленички и штетни гасови и интегративноста со руралните активности ќе овозможат 
општа прифатеност на проектот од страна на поголемиот број на населението.  
 
Флора и фауна 
 
Со спроведување на соодветни мерки и активности во фазите на изградба и 
оперативност, фармата на ветер – Штип нема да предизвика посериозен негативен 
ефект врз биотопскиот состав на подрачјето. Во однос на флората не постои 
потенцијал за значајни влијанија. Истото се однесува за дел од фаунистичките видови, 
како што се безрбетниците, водоземците, влечугите и копнените цицачи.  
 
Најзначајно потенцијално негативно влијание од ветерните турбини, пред се во 
оперативната фаза на фармата на ветер, е можно во случајот со птиците и лилјаците. 
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Овие потенцијални влијанија вклучуваат загуба на ловишта, евентуална потреба од 
промена на миграциони коридори и опасност од судар со перките на ветерните 
турбини. Во случајот со фармата на ветер – Штип, интензитетот на овие влијанија е 
оценет од мал до среден. 
 
Во предметниот простор нема гнездови места на значајни видови на грабливи птици 
или одморалишта на лилјаци, што е позитивен момент, кој имплицира минорно 
влијание и потенцијален мал ефект врз овие видови од спроведување на проектот. 
Ова е сепак условено со спроведување на соодветни мерки за избегнување на 
потенцијалните негативни влијанија и благовремено започнување на активностите за 
мониторинг. 
 
Културно наследство 
 
Во рамките на локацијата на проектот не постојат значајни археолошки подрачја и 
локалитети со културно наследство кои би претставувале ограничувачки фактор во 
процесот на планирање и проектирање на фармата на ветер. 
 
Во случај ако при реализација на земјените градежни работи се утврди постоење на 
артефакти или се појават индиции дека на локацијата се наоѓа потенцијално 
археолошко добро, градежните работи ќе бидат запрени, а конкретните локалитети ќе 
бидат обезбедени и времено оградени за да се избегнат евентуални негативни 
импликации за нивната безбедност и состојба. 
 
Хидрологија и квалитет на води 
 
Потенцијални влијанија на квалитетот на површинските води можат да се појават како 
резултат на ерозија и седиментација, истекувања на отпадни води и несоодветно 
управување со отпадот. Предложени се мерки за намалување на потенцијалните 
влијанија, а нивно спроведување ќе овозможи влијанијата да имаат незначителен 
ефект врз квалитетот на водите. 
 
Во текот на изградбата на фармата на ветер не се очекува влијание врз подземните 
води, бидејќи градежните работи предвидуваат плитки ископи. 
 
Квалитет на воздух 
 
Предложената фарма на ветер ќе придонесе кон подобрување на квалитетот на 
воздухот, бидејќи во текот на нејзината оперативност нема да има емисија на штетни 
гасови, кои инаку би се емитирале како резултат на согорување на фосилни горива. 
 
Потенцијалните влијанија од емисиите на прашина врз локалниот квалитет на воздухот 
ќе се намалат преку предлог мерки. 
 
Не постои интеракција со други извори на емисии во воздух, што резултира со отсуство 
на кумулативно влијание. 
 
Управување со отпад 
 
Во текот на своите животен циклус, фармата на ветер ќе создава различни видови и 
фракции на отпад, вклучувајќи комунален отпад, отпад од пакување и отпад од 
градежни активности. Дополнително, се очекува создавање на одредени фракции на 
опасен отпад. 
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Во текот на целиот животен циклус на фармата на ветер – Штип ќе биде воспоставен и 
имплементиран оптимален пристап за управување со отпадот. Овој пристап ќе ги има 
в предвид барањата и обврските кои се утврдени во македонското законодавство во 
сферата на управување со отпадот. 
 
Сообраќај и транспорт 
 
Потенцијалните промени во постојните сообраќајни услови ќе бидат контролирани 
преку соодветно планирање на активностите во градежната и оперативната фаза на 
проектот и со изработка и спроведување на План за транспорт и сообраќај.  
 
Во соработка со релеватните институции и власти, пристапните патишта ќе бидат 
соодветно означени со знаци за предупредување дека на нив се спроведува сообраќај 
на тешки возила. Населението ќе биде навремено информирано за сите евентуални 
неопходни измени во режимот на сообраќајот. 
 
Електромагнетни пречки 
 
Подрачјето на фармата на ветер – Штип не е лоцирана на телекомуникациска траса и 
во него не се инсталирани антенски станици. Со оглед на тоа, не постои веројатност од 
појава на интерференција и не се очекуваат влијанија врз постојната 
телекомуникациска мрежа. 
 

7.4 Заклучок 

 
Фармата на ветер – Штип претставува значајна енергетска иницијатива и обид за 
искористување на потенцијалот на обновливите извори на енергија во Република 
Македонија.  
 
Имајќи ги в предвид резултатите на студијата за оцена на влијанието врз животната 
средина и принципите на одржливиот развој, изградбата и оперативноста на фармата 
на ветер – Штип е оправдана, бидејќи: 

� Аспектите на животната средина поврзани со сите фази на животниот 
циклус на фармата на ветер се целосно утврдени и земени во предвид. 

� Процената на влијанијата врз животната средина е базирана на најдобро 
достапни информации и разгледување на кумулативни влијанија. 

� Идентификуваните потенцијални влијанија можат да бидат елиминирани 
или намалени и, според тоа, предложената фарма на ветер – Штип не 
претставува закана за сериозна или неповратна штета врз животната 
средина. 

� Предложената фарма на ветер – Штип нема да предизвика влијанија на 
биолошката разновидност и еколошкиот интегритет на подрачјето. 

 
Влијанијата врз животната средина поврзани со предложениот проект се 
идентификувани и адресирани во оваа студија согласно барањата на македонската 
регулатива за ОВЖС и насоките во извештајот за определување на обемот на ОВЖС 
доставен од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање. 
 
INVALL Macedonia ќе ги спроведе предложените мерки за намалување на влијанијата 
врз животната средина со цел да обезбеди дека влијанијата се одржуваат на 
прифатливо ниво во текот на целиот животен циклус на фармата на ветер – Штип. 
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Во текот на изработување на оваа студија не беа утврдени значајни негативни 
влијанија врз животната средина и здравјето на луѓето. Идентификуваните влијанија 
спаѓаат во стандардни влијанија и можат да бидат избегнати или намалени преку 
спроведување на соодветни мерки и контрола. 
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