
Општина Кичево 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАМЕРА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТ 
 
 
 
 

ИНВЕСТИЦИСКИ ПРОЕКТИ ЗА СОБИРАЊЕ НА ОТПАДНИТЕ ВОДИ ВО 
ОПШТИНА КИЧЕВО 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Скопје, Април 2016



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Содржина: 
 
 
 
 

 

1. Информации за инвеститорот  .................................................................................. 3 

2. Карактеристики на проектот  ................................................................................... 3 

2.1 Категорија на предложениот Проект ............................. Error! Bookmark not defined. 

2.2 Главни процеси, големина и капацитет на Проектот .............................................. 3 

ОПИС НА ПРОЕКТОТ  ...................................................................................................... 3 

2.3 Евентуално нови зафати во врска со пристап до градежната зона  ...................... 5 

2.4 Ресурси што се користат, врски со други постојни или планирани проекти ...... 5 

3. Локација на проектот  ................................................................................................. 5 

4. Карактеристики на можно влијание врз животната средина  ............................ 7 

Емисии во воздух .......................................................................................................................... 7 

Емисии во води и канализација ................................................................................................ 8 

Создавање на отпад ...................................................................................................................... 8 

Eмисии во почва ........................................................................................................................... 9 

Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење ........................................................................... 9 

5. Дополнителни информации: ...................................................................................... 9 

Прилог 1 ............................................................................................................................... 18 

Прилог 2 ............................................................................................................................... 26 
 
 



3 
 

1. Информации за инвеститорот 
 

Инвеститор: 
Општина Кичево 
 
Поштенска адреса на седиштето: 
Ул. "Борис Кидрич" бр. 1 
6250 Кичево 
Република Македонија 
Детали за контакт: 

(i) телефон:   + 389 (0) 45 223-001 

+ 389 (0) 45 223-002 

факс:        + 389 (0) 45 223-100 

(ii) елек. пошта: gradonacalnik@kicevo.gov.mk  

Име и презиме на назначеното лице за контакт:  

Сабедин Емини, советник во Општина Кичево  

 

_____________________________________________ 

 
2. Карактеристики на проектот 
2.1. Категорија на предложениот проект 

 
Согласно, "Уредбата за определување на проектите и за критериумите врз основа на 
кои се утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз 
животната средина" ("Сл.весник на РМ" бр.74/05, 109/09 и 164/12), проектот спаѓа во 
Прилог II-Проекти за кои се утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на 
влијанија врз животната средина (Генерално определени проекти), точка 10. 
"Инфраструктурни проекти".  
 

2.2. Главни процеси, големина и капацитет на Проектот 
 

ОПИС НА ПРОЕКТОТ 
 

Проектните активности опфаќаат проширување и рехабилитација на 
инфраструктурата за собирање и транспорт на отпадните води во општина Кичево. 
Проектот: "Ивестициски проекти за собирање на отпадните води во општина Кичево" е 
финансиран од општина Кичево, а е во функција на зголемување - проширување и 
рехабилитација  на инфраструктурната мрежа за собирање и третирање на отпадните 
води,  кои ќе се третираат во Пречистителната станица, со што се создаваат услови 
за поцелосно и зголемено искористување на капацитетот на Пречистителната 
станица. Воедно во проектот е опфатено и проширување на капацитетот на 
Пречистителната станица за 16.000 еквивалент жители 

mailto:gradonacalnik@kicevo.gov.mk
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Во рамките на реализацијата на проектот: "Ивестициски проекти за собирање на 
отпадните води во општина Кичево" е изработена Студија за оценка на влијанието 
врз животната средина, со која е оценето влијанието врз животната средина од 
Пречистителната станица во Кичево која е проектирана со капацитет од 32.000 
еквивален жители. Со ова студија е опфатен просторот од кој ќе се врши собирање 
на урбаните отпадни води. Просторот кој е опфатен со овој проект всушност 
подетално го анализира влијанието врз животната средина од предложеното 
проширување и рехабилитација на инфраструктурната фекална канализациона 
мрежа во должина од 88,5 км, од кои 8,3 километри е рехабилитација на 
инфраструктурната мрежа. Воедно, заради зголемување на канализационата 
мрежа, со овој проект ќе се оствари и зголемување на на капацитет на 
Пречистителната станица за третирање на отпадните води за 16.000 еквивален 
жители. Ова ќе преставува подобрување на состојбата од аспект на заштитата 
на животната средина истиот е веќе во дел третиран. 
Проширувањето на инфраструктурната фекална канализациона мрежа ги 
опфаќа населените места: Кичево, Другово, Зајас, Строгомиште и Осломеј, а со 
рехабилитација се опфатени населените места: Кичево и Другово и со тоа се 
овозможува зголемено искористување на капацитетот на Пречистителната 
станица.  
 
Целта на проектот се: 

• Проширување и во дел рехабилитација  на инфраструктурата за 
собирање и транспорт на отпадните води во општина Кичево; 

• Проширување на капацитетот на пречистителната станица за 16.000 
еквивалент жители; 

• Што поцелосно зафаќање на отпадните води во општина Кичево  и 
зголемено искористување на капацитети на пречистителната станица во 
општина Кичево; 

• Подобрување на квалитетот на површинските водиво речните водни 
ресурси, како и подобрување на заштитата на подземните води и 
почвата; 

• Обезбедување на финансиска одржливост на системот за третман на 
отпадни води и генерално на Јавното Комунално Претпријатие во 
општина Кичево и 

• Усогласување со  националната законска регулатива и ЕУ регулативата 
во доменот на снабдувањето со вода, јавното здравје и заштита на 
животната средина. 

Општината Кичево презема соодветни мерки и активности во следењето и 
реализацијата на развојните планови преку проширување на фекалната 
канализациона инфраструктурна мрежа, како и активности за рехабилитација на 
инфраструктурната мрежа во насока на нејзино осовремување, нови колекторски 
линии за фекална канализација и капацитет за третирање на отпадните води, како 
перманентна определба согласно донесените плански документи. 
Од локациски аспект, планските решенија во урбанистичката планска документација 
се условени од конфигурацијата на теренот, од инфраструктурните компоненти, а 
пред сé, од патната, односно сообраќајна инфраструктура, водоводната, 
канализациската инфраструктура, електро-енергетскиот и од телекомуникациските 
системи. Овие решенија се во насока на создавање на  оптимални услови за 
задоволување на потребите на идните корисници. 
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Изградбата и рехабилитацијата на инфраструктурната мрежа претставува една од 
битните претпоставки за интензивирање и создавање на услови за  рамномерен 
одржлив економски развој преку рационално и планско искористување на просторот, 
како на државно, така и на општинско ниво.  
Вградувањето на принципите на заштита на животната и работна средина во 
концептот на урбанистички развој претставува значајна определба, која е зацртана во 
Просторниот план на Република Македонија, како услов за соодветна економската 
валоризација на Државната урбанистичко планска докумантација. 
Планскиот пристап во разработката, предлагањето и усвојувањето на  урбанистичките 
решенија, овозможува применување на современи еколошки и безбедносни 
стандарди. Наведениот пристап ја детерминира цената на сите влезни параметри, 
поврзани со реализацијата на Планот и неговата вкупна економска вредност. 
Реализацијата на Државната урбанистичка планска документација ќе овозможи 
отпочнување на капитални инвестиции за активирање и реализирање на планските 
содржини предвидени со Планот, а тоа, пред се, се: производни, инфраструктурни, 
комерцијални, административни и други плански содржини. 
Со реализацијата на овој капитален проект, кој има исклучително значајна развојна 
компонента и определба за општина Кичево, се создаваат предуслови за 
унапредување, како на локалната, така и на националната економија.  
   

2.3. Пристап до градежната зона 
 

До трасата се стига по веќе изграден пристапен пат, а само на мал дел ќе треба да се 
изведат пристапни патишта, кои би се користеле само во фазата на изградба. 
 

2.4. Ресурси што се користат, врски со други постојни или планирани 
проекти 

 
При изградбата ќе се користат транспортни градежни возила, кои имаат за цел да ја 
олеснат градбата. Како суровина ќе се користат градежни материјали, согласно 
бараните стандарди и во функција на инвестициониот зафат.  
Материјалите и опремата кои ќе бидат вградени се квалитетни и економични, 
набавени од сертифицирани производители. 
 
3. Локација на проектот 

 
Преглед на потесното географско подрачје е даден на Слика. 3-1 
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Слика. 3-1 Потесно подрачје на инфраструктурниот канализационен систем 



7 
 

4. Влијание врз животната средина 
  
Влијанијата на објектот врз животната средина се појавуваат во два основни вида: 
 Влијанија во периодот на градење, кои се од времен карактер. Во периодот на  
градењето на објектот влијанијата врз животната средина се јавуваат во вид на 
присуство на луѓе и механизација, заради технологијата и организацијата на 
градилиштето. Вообичаено, негативните последици во оваа фаза се резултат на 
градежните работи (ископите и депонирањето на материјал), транспортот и 
вградувањето на потребните количини градежни материјали со сите придружни 
содржини, објекти и активности и 
 Влијанија како последица на лоцирањето на објектот во просторот и неговата 
експлоатација, кои имаат  траен карактер, со што се продуцираат  влијанија од аспект 
на односите "објект - животна средина".  
 
Преглед на индикативните потенцијални влијанија 

Вид на потенцијално влијание Изградба Оперативност 

Создавање на бучава √ X 

Влијание врз еколошки ресурси / див свет √ Х 

Предел и визуелни ефекти √ Х 

Емисии на гасови  √ X 

Прашина √ X 

Ефлуенти √ X 

Создавање на отпад √ X 

Оперативност преку ноќ X Х 

Нарушување на водни текови или седименти X Х 

Ризик од инциденти кои би резултирале со загадување или 
хазард 

X X 

Загрозување на културно наследство X X 

Интензивирање на сообраќај  √ Х 

Складирање, ракување, транспорт, или отстранување на 
опасни материјали и отпад 

X X 

Преку-гранични влијанија X X 

√ = Можно X = Не се очекува    

 
Емисии во воздух 

 
Во текот на активностите кои ќе се одвиваат во подготвителната фаза, можни се 
влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух од издувни гасови од механизацијата 
и појави на фугитивна прашина. 
Транспортните возила со кои ќе се транспортираат градежните материјали, ќе 
емитираат издувни гасови во воздухот, а како резултат на движењето на возилата ќе 
се емитира фугитивна прашина. 
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Во текот на конструктивната фаза, односно при изградбата, ќе се користи  градежна 
механизацијата за ваков тип на активности и товарни возила за транспорт на  
ископаната земја до депонијата, а истите  претставуваат извори на емисии во воздухот 
(издувни гасови од согорување на горивата и фугитивна прашина од движењето на 
возилата). Бројот и видот на механизацијата ќе ја одреди Изведувачот, зависно од 
предвидените потреби и динамиката на работа. 
Емисијата на издувни гасови ќе зависи од горивото кое ќе го користи механизацијата, 
односно транспортните возила, фрекфенцијата на движење на механизацијата и 
возилата и времетраењето на градежните активности. 
Влијанијата од емисиите во воздухот се од локален карактер и истите се 
незначителни, а по однос на времетраењето, како краткотпајни.  
Врз основа на планираните дејности и активности во оперативната фаза не се 
очекуваат влијанија врз квалитетот на воздухот и врз климатските промени. 
 
Емисии во водните ресурси и канализационата мрежа 

 
Во подготвителната и конструктивната фаза се очекува да се генерира отпадна 
комунална вода од вработените лица. За потребите на работниците ќе се постават 
мобилни тоалети. Изведувачот е надлежен и треба да ангажира овластена компанија, 
која ќе ги постави тоалетите, со што отпадната комунална вода која ќе се генерира ќе 
се собира контролирано и нема да се испушта во ниту еден медиум од животната 
средина. Тоалетите ќе се празнат со одредена динамика, зависно од потребите, така 
што не се очекуваат емисии од отпадна комунална вода. Количината на генерирана 
отпадна комунална вода за време на изградба зависи од бројот на ангажираната 
работна сила.  
Можни се  евентуални истекувања на масла од механизацијата, кои може да влијаат 
на квалитетот на почвата или подземните води. 
 
Создавање на отпад 

 
Во подготвителната и конструктивната фаза се очекува појава на: мешан 
комунален отпад (кој ќе го создаваат работниците  вклучени во активностите за 
изградба на канализациониот систем), инертен отпад (вишок земја и отпаден 
материјал од бетонирања), биоразградлив отпад (грмушки и трева од ископувањето и 
расчистувањето на теренот) и отпад од пакувања од материјалите кои ќе се користат 
при изградбата. 
Мешаниот комунален отпад ќе се собира во садови за таа намена и секојдневно ќе 
биде подиган од Јавното Комунално Претпријатие (ЈКП) од Кичево, како и 
транспортиран и депониран во депонија, претходно одредена и одобрена од 
надзорниот инжинер.  
Количината на создадениот комунален отпад во подготвителната и конструктивната 
фаза, неможе да се предвиди и ќе зависи од бројот на ангажираните работници од 
страна на Изведувачот и динамиката со која ќе се изведуваат работите. Количината на 
инертен отпад ќе зависи од начинот на работење и од динамичкиот план за 
изведување на градежните активности.  
Во оперативната фаза нема да се создава отпад,освен во случај на хаварија. Во 
таков случај, за постапување со отпадот ќе биде надлежна компанијата, која ќе биде 
ангажирана. 
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Со цел да се подобри начинот на управување со целокупниот отпад, создаден во текот 
на изведба на градежните активности, во Програмата за заштита на животната 
средина се предвидени соодветни мерки. 
 
Eмисии во почва 

 
При движење на возилата и тешката механизација може да дојде до набивање на 
почвата, при што може да дојде до нарушување на природниот квалитет и 
намалување на плодноста на истата. 
За време на градбата можно е да дојде до инцидентно испуштање на масло од 
механизацијата, која ќе се користи за изведба на градежните активности и до 
загадување на почвата. Во тој случај потребно е да се ископа, односно издвои  
загадената почва и со неа да се постапува како со опасен отпад. 
Активностите кои ќе се одвиваат во оперативната фаза, нема да предизвикаат 
загадување на почвата. 
 
Бучава, вибрации и нејонизирачко зрачење  

 
Бучава ќе се јави само во подготвителната и конструктивната фаза, односно при 
изградба.  
Очекувани влијанија од бучава се, пред се, од превозните средства во двете фази, 
односно од движењето на камионите и работењето на градежната  механизација, а во 
оперативна фаза нема да се генерираат емисии на штетна бучава.  
Бучавата од градежните активности ќе биде просторно и временски 
ограничена/лимитирана, со оглед дека градежните работи ќе се одвиваат преку ден.  
Бучавата од механизацијата ќе зависи од видот на возилата (односно нивната 
можност за оптоварување) и нивната амортизација. Механизацијата ќе подлежи на 
редовен сервис и редовна проверка од овластена институција.  
Во оперативната фаза не се очекуваат влијанија од зголемено ниво на бучава.  
Вибрации од градежните активности, се оќекуваат во конструктивната фаза, но истите 
ќе бидат локални, краткотрајни и незначителни. Во оперативна фаза нема да има 
вибрации. 
Детали за вреднувањата на влијанијата по медиуми е дадено во Прилог 2. 
 
5. Дополнителни информации 

 
Согласно Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои 
се утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз 
животната средина („Службен весник на Република Македонија„ бр. 74/05, 109/09 и 
202/16), изработка на Студија за оцена на влијанието врз животната средина е 
утврдено како задолжително за пречистиелни станици со капацитет од над 40.000 
еквивалент жители. Имајќи во предвид дека за Пречистителната станица за третман 
на отпадни води со капацитет од 32.000 еквивалент жители е направена и е одобрена 
Студија за влијание врз животната средина во 2015 година, се смета дека за оцената 
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на влијанието за сегашното проширување на капацитетот на пречистителната станица 
од само 16.000 еквивалент жители треба да се изврши со Елаборат за заштита на 
животната средина, во кој ќе бидат оценети влијанијата како на проширубањето на 
капацитетот на пречистителната станица, така и на проширувањето и 
рехабилитацијата на канализационата мрежа.  

Надлежен орган за издавање на Решение за спроведување на проектот е 
Министерство за животна средина и просторно планирање, односно Управата за 
животна средина. Исто така, Министерство за животна средина и просторно 
планирање, односно Управата за животна средина ја утврдува потребата од оцена на 
влијанието на проектот врз животната средина. 
Подолу во Известувањето за намера за изведување на проектот е дадена Листа на 
проверка за утврдување на потребата од оцена на влијанието на проектот врз 
животната средина. 
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Преглед со кој се утврдува потребата од оценка на влијанието врз животната 
средина: 

 
Прашања што треба да се земат 
предвид  

Да / Не / ? / Несоодветно 
(НА) (НА – доколку 
прашањето не е 
релевантно за 
конкретниот проект) 
Накратко да се опише. 

Дали ова ќе 
доведе до 
значителни 
влијанија?  
Да/Не/? – Зошто? 

1.   Дали изградбата, работењето или 
затворањето на проектот ќе содржи 
активности кои ќе предизвикаат 
физички промени на локалитетот 
(топографија, користење на 
земјиштето, промени во водните тела 
итн.)? 

Да. 
Се налага потреба од 
користење на земјиштето. 
Проектните активности ќе 
предизвикаат физички 
промени во пределот, 
вклучително измени во 
топографијата / 
хидрографијата, 
тековното користење на 
земјиштето / водните 
ресурси и визуелниот 
аспект на подрачјето.  

Да. 
Постои сигурна 
веројатност, дека  
инфраструктурата 
ќе предизивика 
физички промени 
на локалитетот. 

2.   Дали при изградбата или 
работењето на проектот ќе се користат 
природни ресурси како што се 
земјиште, вода, материјали или 
енергија, а особено ресурси што не се 
обновливи или се оскудни? 

Да. 
(i) При изградбата на 
проектот ќе се користат 
минерални суровини и 
земјиште. 
(ii) Оперативноста на 
проектот ќе користи 
природни ресурси: 
 - вода. 
Не се очекува користење 
на не-обновливи и 
оскудни ресурси. 

Да. 
(i) Се очекува 
ограничена загуба 
на природни 
ресурси (земјиште 
и шумски ресурси). 
 

3.   Дали проектот ќе опфати употреба, 
чување, транспорт, постапување со 
или производство на супстанции или 
материјали што би можеле да бидат 
штетни по здравјето на луѓето или по 
животната средина, или што би 
предизвикале загриженост во врска со 
реални или перцепирани ризици по 
здравјето на луѓето? 

Не. Не. 
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Прашања што треба да се земат 
предвид  

Да / Не / ? / Несоодветно 
(НА) (НА – доколку 
прашањето не е 
релевантно за 
конкретниот проект) 
Накратко да се опише. 

Дали ова ќе 
доведе до 
значителни 
влијанија?  
Да/Не/? – Зошто? 

4.   Дали проектот ќе произведува 
цврст отпад за време на изградбата и 
експлоатацијата? 
 
 
 

Да. 
Во текот на изградбата ќе 
се создава инертен , 
градежен  и комунален 
отпад, како и одредени 
видови на опасен отпад. 
Во текот на оперативната 
фаза не се очекува 
создавање на значителни 
количини на отпад. 
 

Да. 
Спроведувањето 
на планираните 
проектни 
активности ќе 
имплицираат 
потреба од 
превземање на 
соодветни мерки и 
постапки за 
одржливо 
управување со 
отпадот, согласно 
обврските 
вградени во 
националната 
регулатива за 
управување со 
отпад. 
 

5.   Дали проектот ќе испушта 
загадувачки материи или некои опасни, 
токсични или штетни супстанции во 
воздухот?   

Да. 
Во текот на изградба се 
очекува емисии на 
загадувачки материи во 
воздухот од издувните 
системи на градежната 
механизација и фугитивна 
емисија на прашина, 
резултат на транспорт и 
постапување со градежни 
материјали, изведување 
на земјени работи итн. 
Во текот на оперативната 
фаза се очекува емисија 
на полутанти во воздухот. 

Не. 
Фазата на 
изградба ќе вклучи 
постапки на 
примена на добра 
градежна пракса и 
мерки за заштита 
на воздухот од 
фугитивни емисии 
на прашина. 
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Прашања што треба да се земат 
предвид  

Да / Не / ? / Несоодветно 
(НА) (НА – доколку 
прашањето не е 
релевантно за 
конкретниот проект) 
Накратко да се опише. 

Дали ова ќе 
доведе до 
значителни 
влијанија?  
Да/Не/? – Зошто? 

6.   Дали проектот ќе предизвика бучава 
и вибрации или ослободување на 
светлина, топлинска енергија или 
електромагнетни зрачења? 

Да. 
Се очекува емисија на 
бучава и вибрации во 
текот на фазата на 
изградба. 
Проектот нема да 
ослободува топлинска 
енергија, ниту 
електромагнетни 
зрачења. 

Не. 
Овој ефект има 
краткорочно 
значење во текот 
на фазата на 
изградба. 
Организацијата на 
изградба ќе вклучи 
мерки за 
минимизирање на 
ова влијание. 
Создавањето на 
бучава за време на 
оперативната фаза 
има минимален и 
контролиран 
интензитет и се 
очекува, поради 
ограничениот број 
на рецептори, да 
нема значаен 
ефект. 

7.   Дали проектот ќе доведе до ризици 
од контаминација на земјиштето или 
водата од испуштања на загадувачки 
материи врз земјиштето или во 
површинските води?   

НЕ. 
Во текот на изградба, 
проектот не поседува 
потенцијал за загадување 
на површинските води,  
Не се очекува 
контаминација на 
земјиште и подземни 
води. 

Не. 
Фазата на 
изградба ќе вклучи 
постапки на 
примена на добра 
градежна пракса и 
мерки за заштита 
на површинските 
води. 
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Прашања што треба да се земат 
предвид  

Да / Не / ? / Несоодветно 
(НА) (НА – доколку 
прашањето не е 
релевантно за 
конкретниот проект) 
Накратко да се опише. 

Дали ова ќе 
доведе до 
значителни 
влијанија?  
Да/Не/? – Зошто? 

8.   Дали постои ризик од несреќи за 
време на изградбата или работењето 
на проектот кои би можеле да влијаат 
врз човековото здравје или животната 
средина? 

Да. 
Можни се безбедносни 
ризици, особено во текот 
на фазата на изградба. 

Не. 
Овие ризици се со 
мала веројатност. 
Спроведувањето 
на проектот ќе 
вклучи 
спроведување на 
добра градежна 
пракса и 
воведување 
соодветни 
безбедносни мерки 
за заштита на 
луѓето и 
материјалните 
добра, согласно 
релавантната 
национална 
регулатива. 

9.   Дали проектот ќе доведе до 
социјални промени, како на пример во 
однос на демографијата, 
традиционалниот начин на живот, 
вработеноста?   

Да. 
Се очекува, проектот да 
има позитивни ефекти на 
намалување на 
демографската 
миграција.  
Локалната работна сила 
ќе биде вклучена во 
највисок можен степен. 
Се очекува зголемување 
на приходите од 
локалните бизниси за 
време на изградбата 
(сместување, исхрана и 
останати потреби за 
вработените во 
градежните компании).  
Проектот нема да 
предизвика потреба од 
раселување на 
население. 

Не. 
 

10.  Дали постојат и други фактори, што 
треба да се земат предвид како на 
пример: последователниот развој кој 
би можел да доведе до влијанија врз 
животната средина или до можност за 
кумулативни влијанија со други 
постоечки или планирани активности 
на локалитетот?   

Не.  
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Прашања што треба да се земат 
предвид  

Да / Не / ? / Несоодветно 
(НА) (НА – доколку 
прашањето не е 
релевантно за 
конкретниот проект) 
Накратко да се опише. 

Дали ова ќе 
доведе до 
значителни 
влијанија?  
Да/Не/? – Зошто? 

11.  Дали постојат области на или околу 
локалитетот кои се заштитени со 
меѓународно, национално или локално 
законодавство поради нивните 
еколошки, пределски, културни или 
други вредности, а кои би можеле да 
бидат засегнати од проектот? 

Не. Не. 
Спроведувањето 
на проектот ќе ги 
почитува 
регулативите за 
заштита на 
природното 
наследство. 
Планирањето и 
спроведувањето 
на проектните 
активности ќе 
вклучи мерки за 
елиминирање / 
намалување на 
веројатните 
негативни 
влијанија. 

12.  Дали постојат некои други области 
на или околу локалитетот кои се важни 
или чувствителни од еколошки аспект, 
како на пример водни живеалишта, 
водотеци или други водни тела, 
крајбрежна зона, планини, шуми, а кои 
би можеле да бидат засегнати од 
проектот? 
13.  Дали постојат некои други области 
на или околу локалитетот, што ги 
користат заштитени, важни или 
чувствителни видови на фауна и 
флора, на пример за размножување, 
гнездење, барање храна, одмор, 
презимување или преселба, а кои би 
можеле да бидат засегнати од 
проектот? 
14.  Дали постојат копнени, крајбрежни, 
морски или подземни води на или 
околу локалитетот кои би можеле да 
бидат засегнати од проектот? 

Не. 
 

Не. 
 

15.  Дали постојат области или 
карактеристики од висока пределска 
или живописна вредност на или околу 
локалитетот кои би можеле да бидат 
засегнати од проектот? 
 
 

Не. Не. 
 

16.  Дали постојат патишта или објекти 
на или околу локалитетот, што јавноста 
ги користи за пристап до рекреативни 
или други објекти, а кои би можеле да 
бидат засегнати од проектот? 

Не.  
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Прашања што треба да се земат 
предвид  

Да / Не / ? / Несоодветно 
(НА) (НА – доколку 
прашањето не е 
релевантно за 
конкретниот проект) 
Накратко да се опише. 

Дали ова ќе 
доведе до 
значителни 
влијанија?  
Да/Не/? – Зошто? 

17.  Дали постојат транспортни патишта 
на или околу локалитетот, што се 
подложни на закрчување или што 
создаваат еколошки проблеми, а кои би 
можеле да бидат засегнати од 
проектот? 

Не.  

18.  Дали проектот е на локација каде 
постои веројатност да биде видлив за 
голем број луѓе? 
 

Да. 
Лоциран е во населено 
место и според тоа, ќе 
биде видлив за луѓето. 

 

19.  Дали постојат реони или 
карактеристики од историска или 
културна важност на или околу 
локалитетот, што би биле засегнати од 
проектот? 

Не.  

20.  Дали проектот е лоциран на празен 
простор (на кој никогаш немало 
градба), со што ќе дојде до загуба на 
празно („гринфилд”) земјиште? 

Не. Не. 
Загубата на 
земјиште 
анализирано од 
економски и 
пазарен е 
незначително. 

21.  Дали во моментов има некои други 
стопански/економски содржини на 
употреба на земјиштето на или околу 
локацијата (на пример за живеалишта, 
градини, друг приватен имот, 
индустрија, трговија, рекреација, 
отворени јавни површини, објекти во 
заедницата, земјоделие, шумарство, 
туризам, рударство или каменоломи) 
што би можеле да бидат засегнати од 
проектот?   

Да. 
Ќе се подобри употребата 
на земјиштето. 

 

22.  Дали постојат планови за идни 
употреби на земјиштето на или околу 
локацијата што би можеле да бидат 
засегнати од проектот? 

Не.  

23.  Дали постојат области на или околу 
локалитетот, што се густо населени или 
изградени, а што би можеле да бидат 
засегнати од проектот?  

Не.  

24.  Дали постојат области на или околу 
локалитетот, што се зафатени од некои 
чувствителни употреби на земјиштето, 
на пример болници, училишта, верски 
објекти, објекти во заедницата, а што 
би можеле да бидат засегнати од 
проектот?  

Не.  



17 
 

Прашања што треба да се земат 
предвид  

Да / Не / ? / Несоодветно 
(НА) (НА – доколку 
прашањето не е 
релевантно за 
конкретниот проект) 
Накратко да се опише. 

Дали ова ќе 
доведе до 
значителни 
влијанија?  
Да/Не/? – Зошто? 

25.  Дали постојат области на или околу 
локалитетот што содржат важни, 
висококвалитетни или оскудни ресурси 
како на пример подземни води, 
површински води, шуми, земјоделско 
земјиште, рибници, туристички ресурси 
или минерали, а што би можеле да 
бидат засегнати од проектот? 

Не.  

26.  Дали постојат области на или околу 
локалитетот, што се веќе предмет на 
загадување или на штети врз 
животната средина, на пример каде 
постојните законски стандарди за 
животната средина не се почитуваат, а 
што би можеле да бидат засегнати од 
проектот? 

Не.  

27.  Дали местото каде е лоциран 
проектот е подлоно на земјотреси, 
спуштање на земјиштето, лизгање на 
земјиштето, ерозија, поплави или 
екстремни/лоши климатски услови, 
како на пример: големи температурни 
разлики, магли, силни ветришта, а што 
би можеле да доведат до тоа проектот 
да предизвика еколошки проблеми? 

Да. 
Подрачјето на проектот 
се карактеризира со: 

•  сеизмичка 
активност.  

Не. 
Во процесот на 
проектирање и 
изградба ќе бидат 
почитувани 
барањата за 
асеизмичко 
градење и заштита 
од ерозија. 
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Прилог 1 

 

Тематски карти: 

- Користење на земјиште; 

- Водни ресурси; 

- Природно наследство; 

- Животна средина; 

- Културно наследство; 

- Користење на земјоделско земјиште; 

- Сообраќајна инфраструктура и 

- Водостопанство и енергетска инфраструктура. 
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Прилог 2 
 
Матрица на влијанијата врз животната средина 
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Фаза Влијание Карактер на 
влијание 

Тип  
на 
влијание 

Интензитет 
на 
влијание 

Површина на 
влијание 

Време на 
постоење  

Време-
траење 

Повратност Веројатнос
т на 
влијание 

Важност 

Воздух 
изградба Генеративна 

фугитивна 
прашина 

Негативно (-)  Директно/ 
Индиректно 

Средна/ 
Мала 

Површина/ 
Локално 

Веднаш Кратко/ 
Средно 

Не се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално 

  Емисии од 
возила 

Негативно (-) Директно/ 
Индиректно 

Средна/ 
Мала 

Површина/ 
Локално  

Веднаш/ По 
одреден 
период (д/ј) 

Кратко/ 
Средно/ 
Долго 

Не се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално/ 
Национално 

Климатски промени 
изградба Емисии од 

возила 
Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Директно/Ку
мулативно 

Мала Површина По одреден 
период (д/ј) 

 
 
Кратко/ 
 

Не се 
повторува 

Со 
сигурност 

Национално/ 
глобално 

Бучава и вибрации 
Изградба  Градежни работи 

дозирање на 
бетон и 
механичка 
опрема 

Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Директно/ 
Индиректно
/ 
Кумулативн
о 

Средна/  
Мала 

Површина/ 
Дисперзија 

Веднаш  
 
 
 
Кратко/ 
 

Не се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално 

  Сообраќајна 
бучава 

Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Директно/ 
Индиректно
/ 
Кумулативн
о 

Мала Површина/ 
Дисперзија 

Веднаш Кратко/ 
 

Не се 
повторува 

Со 
сигурност 

глобално 

оперативна Сообраќајна 
бучава 

Нема 
неутрално 0 

Директно Мала Површина Веднаш  Долго Се 
повторува 

Веројатно Локално 

Вода 
Изградба Зголемена 

заматеност 
генерирана од 
ископите во 
околината, 
истекување на 
вода од 
патиштата, 
местата за 
привремено 
одложување и 

Негативно (-) 
Неутрално ) 

Директно/ 
Индиректно
о/Кумулати
вни 

Средна Површина/ 
Дисперзија 

По одреден 
период 

Кратко/ 
Средно 

 се 
повторува 

Веројатно Локално 
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Фаза Влијание Карактер на 
влијание 

Тип  
на 
влијание 

Интензитет 
на 
влијание 

Површина на 
влијание 

Време на 
постоење  

Време-
траење 

Повратност Веројатнос
т на 
влијание 

Важност 

други места на 
кои што нема 
вегетација 

  Загадувачки 
дамки, 
вклучувајќи и 
производи од 
бетонирање 

Негативно (-) Директно/ 
Индиректно 

 Средна/ 
Големо 

Површина/ 
Дисперзија 

Веднаш/ По 
одреден 
период (х/д/ј) 

Средно/ 
Долго 

Се 
повторува 

Веројатно Локално 

  Чистење и 
одржување на 
опремата, 
комунални 
отпадни води 

Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Директно/ 
Индиректно 

 Средна/ 
Висока 

Површина Веднаш/ По 
одреден 
период (х/д) 

Кратко/ 
средно 

Не се 
повторува 

Веројатно Локално 

Оперативна Промени на 
количина на 
вода/проток на 
вода 

Негативно (-) Директно/ 
Индиректно 

 Средна/ 
Мала 

Површина Веднаш/ По 
одреден 
период (х/д) 

Средно/ 
Долго 

Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално/Рег
ионално 

  Зголемено ниво 
на хранливи 
материи 

Негативно (-) Директно/ 
Индиректно 

 Средна/ 
Мала 

Површина По одреден 
период (џ/д/ј) 

Средно/ 
Долго 

Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално/ 
Регионалн
о 

  Седимент Негативно (-) Директно/ 
Индиректно 

 Средна/ 
Мала 

Површина По одреден 
период (џ/д/ј) 

Долго Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално/Рег
ионално 

Почва, геологија и ерозија 
Изградба Хидрологија-

опаѓање на 
нивото на 
подземните води 
поврзано со 
проектот, 
промени во 
квалитетот на 
подземните води 
од Проектот и 
контаминација на 
подземните води 
од случајни 
истекувања и 
дамки за време 
на изградбата и 
работата на 
Проектот 

Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Директно/ 
индиректно 

Средна/ 
Голема 

Површина. 
дисперзија 

По одреден 
период (х/д/ј) 

Кратко/ 
Средно 

Се 
повторува 

Веројатно Локално 
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Фаза Влијание Карактер на 
влијание 

Тип  
на 
влијание 

Интензитет 
на 
влијание 

Површина на 
влијание 

Време на 
постоење  

Време-
траење 

Повратност Веројатнос
т на 
влијание 

Важност 

  Почва - 
ископување и 
расчистување на 
почвената 
покривка од 
локалитетот, 
пробивање на 
пристапни 
патишта 

Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Директно Голема/ 
Средна 

Површина Веднаш Кратко Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално 

  Ерозија-
зголемениот 
суспендиран 
седимент може 
да влијае во 
деградацијата на 
квалитетот на; 
губење на 
горниот слој на 
почвата/долните 
слоеви може да 
ја ограничат 
способноста да 
ги повратат и да 
ги обноват 
нарушените 
области по 
завршување на 
изградбата 

Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Директно/ 
индиректно 

Голема/ 
Средна 

Површина Веднаш/ По 
одреден 
период (х/д/ј) 

Долго Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално 

оперативна Хидрологија-
опаѓање на 
нивоата на 
подземните води, 
промени во 
квалитетот на 
подземните води 
од Проектот и 
контаминација на 
подземните води 
од случајни 
истекувања и 
протекувања 

Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Директно/ 
индиректно 

Мала Површина По одреден 
период (х/д/ј) 

Кратко Се 
повторува 

Веројатно Локално 
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Фаза Влијание Карактер на 
влијание 

Тип  
на 
влијание 

Интензитет 
на 
влијание 

Површина на 
влијание 

Време на 
постоење  

Време-
траење 

Повратност Веројатнос
т на 
влијание 

Важност 

  Почва - случајно 
испуштање на 
супстанции за 
време на 
процесот 

Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Директно Мала Површина/ 
Дисперзија 

Веднаш Кратко Се 
повторува 

Веројатно локално 

  Ерозија-
расчистување на 
вегетација околу 
Проектот;  

Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Директно/ 
индиректно 

Мала Површина Веднаш/ По 
одреден 
период (х/д/ј) 

Долго Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално 

Флора и Фауна 
Изградба загуби на 

копнената  
флора 

Негативно (-) Директно/ 
индиректно 

Голема/ 
Средна 

Површина Веднаш/ По 
одреден 
период (х/д/ј) 

Кратко/ 
Средно/ 
Долго 

Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално/ 
Национално 

  загуби на ливади 
и пасишта 

Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Директно Средна Површина Веднаш/ По 
одреден 
период (х/д/ј) 

Кратко/ 
Средно 

Се 
повторува 

Со 
сигурност 

локално 

  загуби/миграција 
на цицачи  

Негативно (-) Директно/ 
индиректно 

Голема/ 
Средна 

Површина Веднаш/ По 
одреден 
период (х/д/ј) 

Кратко/ 
Средно 

Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално/ 
Националн
о/  Преку 
граница/ 
глобално 

  миграција на 
водната 
фауна/риба  

Негативно (-) Директно/ 
Индиректно
/ 
Кумулативн
о 

Голема/ 
Средна/мал
а 

Површина/ 
Дисперзија 

Веднаш/ По 
одреден 
период (х/д/ј) 

Кратко/ 
Средно 

Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално/ 
Национално 

  загуби/миграција 
на птици 

Негативно (-) Директно  Средна/ 
Мала 

Површина/ 
Дисперзија 

Веднаш Кратко/ 
Средно/ 
Долго 

Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално 

  загуби на 
живеалишта 

Негативно (-) Директно Голема/ 
Средна 

Површина Веднаш Средно/ 
Долго 

Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално 

оперативна загуби на 
копнената  
флора 

Негативно (-) Директно Мала Површина По одреден 
период (х/д/ј) 

Долго Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално/ 
Националн
о 

  фауна  Негативно (-) Директно/ Мала Површина Веднаш/ По 
одреден 
период (х/д/ј) 

Кратко Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално 
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Фаза Влијание Карактер на 
влијание 

Тип  
на 
влијание 

Интензитет 
на 
влијание 

Површина на 
влијание 

Време на 
постоење  

Време-
траење 

Повратност Веројатнос
т на 
влијание 

Важност 

  загуби на птици Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Директно/ 
индиректно 

Мала Површина Веднаш/ По 
одреден 
период (х/д/ј) 

Долго Се 
повторува 

Веројатно Локално 

  загуби на 
живеалишта 

Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

 
Индиректно 
/ 
Кумулативн
о 

Мала Површина По одреден 
период (х/д/ј) 

 Долго Се 
повторува 

Веројатно Локално 

Пејсаж (визуелни влијанија) 
Изградба Инфраструктурни 

активности 
Негативно (-) Директно Голема Површина Веднаш Кратко/ 

Средно 
Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално 

Оперативна инфраструктура Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Директно  Средна/ 
Мала 

Површина Веднаш Долго Се 
повторува 

Со 
сигурност/ 
Веројатно 

Локално 

Отпад 
изградба инертен отпад од 

ископување/ 
останат 
материјал  
и градење 

Негативно (-) Директно Голема Површина Веднаш Кратко/ 
Средно/ 
Долго 

Се 
повторува/ 
Не се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално 

  цврст комунален 
отпад 

Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Директно/ 
Индиректно 

 Средна/ 
Мала 

Површина Веднаш Кратко Се 
повторува 

Со 
сигурност/ 
Веројатно 
Значи/ ретки 

Локално 

  отпад од 
амбалажа 

Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Директно  Средна/ 
Мала 

Површина Веднаш Кратко Се 
повторува 

Со 
сигурност/ 
Веројатно 
Значи/ ретки 

Локално 

  течен отпад Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Директно  Голема/  
Средна 

Површина Веднаш/ По 
одреден 
период (х/д/ј) 

Кратко/ 
Средно 

Се 
повторува 

Со 
сигурност/ 
Веројатно 

Локално 

  опасен отпад Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Директно/ 
Индиректно 

Голема/ 
Средна 

Површина Веднаш/ По 
одреден 
период (х/д/ј) 

Кратко/ 
Средно 

Се 
повторува 

Со 
сигурност/ 
веројатно  

Локално 
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Фаза Влијание Карактер на 
влијание 

Тип  
на 
влијание 

Интензитет 
на 
влијание 

Површина на 
влијание 

Време на 
постоење  

Време-
траење 

Повратност Веројатнос
т на 
влијание 

Важност 

Природно наследство 
Изградба Нарушување на 

основните 
вредности на 
природата во 
областа на 
Проектот  

Негативно (-) Директно/ 
Индиректно 

Средна/ 
Мала 

Површина Веднаш/ По 
одреден 
период (х/д/ј) 

Средно/ 
Долго 

Се 
повторува 

Веројатно Локално/ 
 

Сообраќај 
Изградба Транспорт на 

материјали и 
отпаден 
материјал 

Негативно ( Директно/И
ндиректно 

Голема/ 
Средна 

Површина Веднаш Кратко/ 
Средно 

Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално 

 Градежна 
механизација 

Негативно  Директно/И
ндиректно 

Голема/ 
Средна 

Површина Веднаш Кратко/ 
Средно 

Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално 

Оперативна Посетители Неутрално Директно Мала Површина Повремено Кратко/ 
Средно 

Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално 

Кумулативни влијанија 
изградба снабденост со 

вода 
Негативно (-)/ 
Нема-
неутрално 0 

Кумулативн
о 

Мала Површина/ 
Дисперзија 

Веднаш/ По 
одреден 
период (х/д/ј) 

Долго Се 
повторува 

Веројатно Локално/ 
национално 

  стакленички 
гасови 

Позитивно (+)/  
Негативно (-) 

Кумулативн
о 

Мала Површина/ 
Дисперзија 

Веднаш/ По 
одреден 
период (х/д/ј) 

Средно/ 
Долго 

Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Национално/ 
глобално 

оперативни економски 
придобивки 

Позитивно (+) Кумулативн
о 

Средна Површина/ 
Дисперзија 

Веднаш/ По 
одреден 
период (х/д/ј) 

Средно/ 
Долго 

Се 
повторува 

Со 
сигурност 

Локално/ 
национално 
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Матрица на влијанијата врз социјалните аспекти 

Тема Фаза на 
проектот Влијание Приматели Веројатност 

на појава  

Степен на 
јачина 

(Општествена 
вредност) 

Тип на 
влијание 

Карактер 
на 

влијание 
 

Потреба од 
ублажување 

 
Демографски 
влијанија  

Изградба Прилив на 
работници 

Корисници на 
имот/жители  

Многу 
веројатно Многу Висок Директно Негативен Да 

Здравје и 
безбедност на 
заедницата 

Изградба Нарушувања и 
ограничувања на 
здравствено - 
рекреативните 
активности 

Корисници на 
имот / жители  

Многу 
веројатно Многу Висок Директно Негативен Да 

Здравје и 
безбедност на 
заедницата 

Изградба Ограничен пристап 
до ресурси и услуги Корисници на 

имот / жители  Веројатно Многу Висок Директно Негативен Да 

Здравје и 
безбедност на 
заедницата 

Изградба Зголемена 
изложеност на 
комуникабилни 
болести  

Корисници на 
имот / жители  Возможно Низок Индиректно Негативен Да 

Населби и 
инфраструктурни 
добра 

Изградба Загуба на приватен 
имот  Корисници на 

имот / жители  Веројатно Многу Висок Директно Негативен Не 

Населби и 
инфраструктурни 
добра 

Изградба Намалено и 
ограничено 
користење и 
амортизација на 
локалната патна 
инфраструктура 

Корисници на 
имот / жители  

Многу 
веројатно Многу Висок Директно Негативен Да 

Населби и 
инфраструктурни 
добра 

Изградба Вознемиреност и 
загриженост за 
постоење на 
градежни 
активнсоти околу 
виталната 
инфраструктура,  

Жители  Возможно Многу Висок Директно Негативен Да 

Населби и 
инфраструктурни 
добра 

Изградба Дислокација на 
постојната 
инфраструктура 

Корисници на 
имот / жители  Веројатно Низок Директно Негативен Не 

Живеачка и 
економски 
влијанија 

Изградба Привремен губиток 
на приход од 
земјоделски 
активности 

Корисници на 
имот / жители  Возможно Среден Директно Негативен Да 
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Живеачка и 
економски 
влијанија 

Изградба Ограничено 
движење на луѓе и 
стока низ областа 

Корисници на 
имот / жители  Веројатно Среден Директно Негативен Не 
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• Дата на известување: 31.03.2017 година 

 

Потпис и печат на Инвеститор 
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Подготвил: во име на Инвеститор: КД ЕНВИРО РЕСУРСИ ДОО СКОПЈЕ 
Љупчо Аврамовски ______________________ 
Експерт за оцена на влијанието на проектите врз животната средина 
Потврда од Министерство за Животна Средина и Просторно Планирање бр. 07-374/23 
од 17.01.2011 
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