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1.0. ВОВЕД 
 
За планскиот документ Урбанистички план вон населено место за Мултинаменски 
стопански комплекс на потег Гевгелија – граничен премин Богородица, општина 
Гевгелија, плански период 2009–2019 година, потребно e да се спроведе постапка за 
Стратегиска оцена на животната средина и да се изготви соодветен Извештај. 
 
Изработката на Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина, општината 
Гевгелија ја довери на Друштвото за технолошки и лабораториски испитувања, 
проектирање и услуги „ТЕХНОЛАБ”, ДОО од Скопје.  
 
Одговорен експерт за Извештајот за Стратегиската оцена на животната средина е М-р 
Магдалена Трајковска Трпевска, дипл. хем. инж. - Експрет за стратегиска оцена на 
животната средина. 
 
Овој Извештај е изработен во согласност со Уредбата за содржината на извештајот за 
стратегиска оцена на животната средина (Сл.весник на РМ бр.153/07). 
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2.0. ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА, ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
И ВРСКА СО ДРУГИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ 

 
2.1.  Краток преглед на содржината на планскиот документ 
 
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Урбанистички план вон 
населено место се донесува по потреба за плански опфат, за подрачја на општините 
кои не се опфатени со генералните урбанистички планови и со урбанистичките планови 
за село.  
 
Со овој план се уредува намената и начинот на користење на просторот, како и 
условите за градење на комплекси и градби вон градовите и другите населени места.  
 
Согласно Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка 
на урбанистичките планови, овој УПВНМ се состои од Документациона основа (како 
прилог на планот) и  Планска документација прикажана во текстуален, нумерички и 
графички дел во кој се опфатени следните содржини: 
 
− Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат, 
− Планска програма, 
− Опис и образложение на планскиот концепт на просторниот развој, 
− Опис и образложение на планските решенија за изградба на наменската употреба 

на градежното земјиште парцелирано за изградба и земјиште за општа употреба, 
− Сообраќајна и комунална инфраструктура, 
− Мерки за заштита, 
− Економско образложение, 
− Услови за изградба (општи и посебни услови), 
− Нумерички и билансни показатели, 
− План на намена на земјиштето и градбите (1:2500) 
− Регулационен план и План на зеленило (1:2500), 
− План на површини за градење (1:2500) 
− Сообраќаен и нивелациски план (1:2500), 
− Синтезен план (1:2500). 

 
Планскиот опфат зафаќа површина од 120,00ha на потегот од градот Гевгелија до 
граничниот премин Богородица по должина на магистралниот пат М-1 (Автопат 
Табановце - Богородица – Е75). 
 
Во рамките на планскиот опфат предвидени се следните класи на намена: мали  и 
големи трговски единици, хотелски комплекси, угостителски објекти, улиична мрежа и  
инфраструктура, бензински пумпни станици, парковско и заштитно зеленило и спорт и 
рекреација 
 
Урбанистичкиот план вон населено место се изработува за плански период од 10 
години (2009-2019 година). 
 
2.2. Главни цели на планскиот документ 
 
Главни цели на Урбанистичкиот план вон населено место за Мултинаменски стопански 
комплекс на потег Гевгелија – граничен премин Богородица, општина Гевгелија, 
претставуваат: 
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− Развој на стопанството во општина Гевгелија и пошироко, со што се создава 
можност за раст на економијата и стандардот на живеење на луѓето, 

 
− Поволни услови за работа, односно подобрување на бизнис климата, а 

истовремено обезбедување на услови за заштита на животната средина, 
 

− Обезбедување основа за развој на туризмот,  особено транзитниот туризам за 
потребите на странски и домашни туристи, 

 
− Создавање на планска основа за организирана изградба на повеќенаменски 

комплекс и формирање на нови капацитети со комерцијална, трговска и 
угостителска дејност, придружени со неопходни сообраќајни површини и 
соодветни инфраструктурни мрежи и објекти, 

 
− Обезбедување на потребните одредби при издавање локациски услови за 

градежните парцели при изработка на урбанистички проекти за специфична 
наменска употреба на земјиштето, идејни и главни проекти на поединечните 
градби и инфраструктурните објекти, предвидени со овој план, 

 
− Спречување/намалување на појава на дивоградби. 

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

- Современа и ефикасна комунална инфраструктурна опременост на комплексот, 
 

- Обезбедување на брза и лесна сообраќајна врска со непосредната околина и 
пошироко со Општината, 

 
- Создавање на предуслови како можност за привлекување на странски капитал, 

 
- Зголемено ангажирање на расположивата работна сила преку нови 

вработувања во дејностите предвидени со урбанистичкиот план, 
 

- Рационално користење на земјиштето, 
 

- Оформување на амбиентни целини и оформување културен пејсаж, 
 

- Подигнување на хуманоста во просторот и непречено движење на 
хендикепираните лица, 

 
- Обезбедување на концепциски решенија и мерки за заштита на животната 

средина и за заштита и спасување. 
 
2.3. Врска со други релевантни планови и програми/плански документи 
 
Најзначаен плански документ кој претставува основа за изработката на Урбанистичкиот 
план вон населено место е Стратегијата за одржлив развој на општина Гевгелија 2006 - 
2011, со дефинираните стратешки развојни области - инфраструктура, одржлив 
економски развој , квалитет на животот, образование и обука.  
 
Нивното конкретизирање и ставање во функција е дефинирано со Акциониот план 
преку реализација на повеќе Програми, како на пример: Програми за модернизација на 



 
Извештај за СОЖС за  УПВНМ за Мултинаменски стопански комплекс на потег Гевгелија–
граничен премин Богородица, општина Гевгелија, 2009–2019 год.  

Технолаб, Скопје 4

урбанистичко планирање, за развој на сисеми за водоснабдување, системи за фекални 
и атмосферски води, за управување со речните корита, за управување со отпад, развој 
на локалната патна мрежа. Во рамките на Одржливиот економски развој : Програми за 
бизнис поддршка во рамките на општинската администрација, нефинансиска помош за 
развој на МСП (мали и средни претпријатија), подршка на бизнис секторот, за развој на 
туризмот, за развој на текстилната индустрија, земјоделството, шумарството, 
прекугранична соработка, енергетска ефикасност итн.  
 
За просторот во рамките на дефинираниот плански опфат кој е предмет на 
Урбанистичкиот план вон населено место за Мултинаменски стопански комплекс на 
потег Гевгелија – граничен премин Богородица, општина Гевгелија, до сега нема 
изготвено планска документација. Единствен постоен плански документ е планот од 
највисок ранг - Просторен план на Р.Македонија 2002-2020 година (преку Условите за 
планирање). 
 
Друг плански документ претставува  Планот за развој на  Југоисточниот плански регион 
кој опфаќа развојни тематски области: инфраструктура, туризам и културно 
наследство,  животна средина и обновлива енергија, земјоделство и преработка на 
земјоделски производи, стопанство, МСП, развој на човечки ресурси и вработување, 
промоција на регионот и привлекување на инвестиции.  
 
УПВНМ за Мултинаменски стопански комплекс на потег Гевгелија – граничен премин 
Богородица, општина Гевгелија, е во согласност со Вториот Национален Еколошки 
Акционен План на РМ (НЕАП II, 2006), преку основните заложби за заштита на 
човековото здравје, унапредување на животната средина заради подобрување на 
квалитетот на живеење и зачувување на природните богатства за одржлив развој во 
Државата. 
 
Со имплементацијата на овој Урбанистички план вон населено место, во голема мера 
се придонесува кон рашавање на приоритетните проблеми кои се наведени во 
Локалниот Акционен План за животна средина на општина Гевгелија (ЛЕАП,1998г.) во 
смисла на контролиран урбан развој и заштита на животната средина и човековото 
здравје со утврдување на еколошки принципи за ангажирање ново земјиште наменето 
за развој на стопанството. 
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3.0. ОПИС НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
 
Локацијата на овој Урбанистички план се протега од двете страни по должина на 
магистралниот пат М-1 (автопат Е75), на потегот од градот Гевгелија до граничниот 
премин со Република Грција – Богородица (Слика бр.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Границата на планскиот опфат е дефинирана: 
 
На запад со сервисна улица.  
 
На север по приклучен пат Гевгелија - Автопат, го сече Магистралниот пат  М-1 
(автопатот Табановце - Граница со република Грција), го сече локалниот пат 
Богородица - врска со Гевгелија и Дојран, оди по граници на КП 536 ; КП558 ; КП 553. 
 
На исток границата оди по границата на катастарската парцела КП 554; ја сече КП 
587/1; оди по граници на КП 608; КП 609; КП610; КП 611; ја сече КП 587; оди по граници 
на КП3086; КП3085; КП3084/2; КП3084/1; КП3083; КП 3087; оди по постојна патека; по 
граница на КП 3066; КП 3053; КП3029/1; КП3029/2; КП3028; КП 3024; по осовина на пат 
кон село Богородица; по осовина на пат кој води кон магистрален пат М-1 (автопатот 
Е75); го сече магистралниот пат  М-1 (автопатот Е75). 
 
На југ границата оди по осовина на сервисна улица; ја сече КП 3243 и оди до река 
Вардар 
 
Вкупната површина на планскиот опфат во рамките на опишаните граници изнесува 
120 ha.  
 
За согледување на постојната состојба на предметниот простор, извршено е детално 
истражување и анализа со инвентаризација на ниво на целиот плански опфат и 
пошироко. 

Слика бр.1: Местоположба на планскиот опфат 
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На локалитетот постојат  создадени вредности изградени во повеќе наврати. Тоа се 
следните објекти: хотел Фламинго, бензинска пумпа Шимов, казино и базен 
Фатаморгана, патека за Мотокрос Милци, пречистителна станица, Бензинска пумпа 
Макпетрол и неколку помошни објекти, пластеници во функција на земјоделие. Во тек 
на изградба е еден хотелски комплекс, а постои одобрение за градба на нов мотел. 
 
Сообраќајниот пристап до предметниот опфат е преку магистрален пат М-1 (автопатот 
Табановце - Република Грција). Во рамките на локалитетот постојат нерангирани  
патишта кои се со субстандардни профили и не се асфалтирани, а се во функција на 
опслужување на земјоделски имоти. Исто така постоја и асфалтирани локални патишта 
за поврзување на Село Богородица со Гевгелија и Дојран. 
 
Повеќенаменскиот комплекс нема конфликт со електро-енергетската инфраструктура. 
Локалитетот е поврзан со локалната 10 kV мрежа. 
 
До локалитетот постои телефонска мрежа. Телефонскиот развод е изведен со 
самоносиви телефонски воздушни водови, а поврзувањето со најблиската реонска 
централа е изведено со подземни водови (кабли). 
 
Според условите за планирање, кои произлегуваат од Просторниот План на Република 
Македонија, во близина на Гевгелија предвидена е изградба на акумулација, но истата 
е далеку од просторот опфатен со овој Урбанистички план вон населено место. 
 
Согласно Планската програма овој Урбанистички план вон населено место предвидено 
е да ги  содржи следните зони: 
 
Зона на магистралниот пат М-1 во која се планира: 
 
− Постојниот автопат Табановце–Богородица со соодветни приклучоци кон и од него, 
 
− Заштитна зона од 40м покрај автопатот, во која може да се сместуваат придружни и 

услужни објекти на патишта, како и сервисни улици и патишта, 
 
− Зона на заштитно зеленило. 
 
Зона помеѓу магистралнио пат М-1 и сервисна улица во која се планира: 
 
− Дефинирање на градежно земјиште во наменски зони,  
 
− Парцелирање на градежно земјиште во градежни парцели, 
 
− Планирање на туристички капацитети (хотели со 5 звезди и луксузни вили), 
 
− Планирање на сервисна улична мрежа, 
 
− Зона на парковско зеленило, 
 
− Зона за спорт и рекреација, 
 
− Зона на големи трговски единици, 
 
− Зона на мали трговски единици, 
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− Зона или зони за инфраструктурни објекти 
 
Зона помеѓу Магистралнио пат М-1 и селото Богородица во која се планира: 
 
− Дефинирање на градежно земјиште во наменски зони, 
 
− Парцелирање на градежно земјиште во градежни парцели, 
 
− Планирање на туристички капацитети (хотели со 5 звезди), 
 
− Планирање на сервисна улична мрежа, 
 
− Зона на парковско зеленило, 
 
− Зона на големи трговски единици, 
 
− Зона на мали трговски единици, 
 
− Зона или зони за инфраструктурни објекти. 
 
Планскиот опфатот е дефиниран со блокови како посложена единица на градежното 
земјиште. Блокот се состои од повеќе градежни парцели и градежно земјиште за општа 
употреба. Границата на блокот се совпаѓа со оски на улици, регулациони линии и 
граници на градежни парцели. 
 
Со Планот се утврдени следните класи на намени:  
 
Б –  Комерцијални и деловни намени 
Б1 мали трговски единици, 
Б2 големи трговски единици, 
Б5 хотелски комплекси, 
 
Е – Инфраструктура 
Е1 улиична мрежа и  инфраструктура, 
Е2 Бензински пумпни станици, 
Е3 Некомпатибилна инфраструктура, 
 
Д – Зеленило и рекреација 
Д1 парковско зеленило, 
Д2 заштитно зеленило, 
Д3 спорт и рекреација, 
 
Класите на намени се впишани на самата површина за изградба за секоја градежна 
парцела поединечно. 
 
На Слика бр.2 даден е синтезен приказ на УПВНМ со класите на намена дефинирани 
во рамките на планскиот опфат. 
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Слика бр.2: Синтезен приказ 
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Урбанистички план за овој простор овозможува сообраќајно поврзување до секоја 
парцела, односно објект. Карактеристочно за планскиот опфат на Урбанистички план 
вон населено место за Мултинаменски стопански комплекс на потег Гевгелија - 
Граничен премин Богородица, општина Гевгелија  е што низ опфатот минува 
магистралниот пат М-1 (Автопат табановце - Богородица (Е75). Во локалитетот се 
предвидени сервисни улици со ознака  од улица бр.1 до улица бр.7. Нивните 
карактеристични профили прикажани се на Слика бр.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На овие сообраќајници предвидено е одвивање на сообраќај кој овозможува врски со 
следните локалитети: 
 

− Република Грција преку Излезите на  Магистралниот Пат М-1, 
− Скопје и останатиот дел на Република Македонија преку Излезите на  

Магистралниот Пат М-1, 
− Гевгелија преку локалниот пат кон Гевгелија, 
− Богородица преку локалниот пат кон Богородица, 
− Богданци, Гевгелија и Дојран преку регионалниот пат. 

 
Во однос на стационирниот сообраќај,  потребите за паркирање за градежните парцели 
ќе се решаваат во рамките на  Блокот, со почитување на потребен број паркинг места, 
како основен услов за изградба до максимално дозволената висина и површина за 
градба, согласно член 59 од Правилникот за стандарди и нормативи за уредување на 
просторот (Сл.Весник на РМ, бр.78/06 и 140/07). 
 
Водоснабдување на новопредвидените објекти ќе се врши од бунарското подрачје, од 
каде се водоснабдува и градот Гевгелија. Иако покрај североисточната граница од 
планираниот опфат минува цевковод ND225 (кон граничниот премин “Богородица” и 
кон соседните села) нема можност за нивно прилкучување, бидејки капацитетот на 
цевководот не е доволен. Заради тоа потребно е да се изгради нов цевковод наменет 
за Мултинаменскиот комплекс или замена на стариот со нов кој ќе ги покрива 
потребите од вода и на новите корисници. Потребите од вода во Мултинаменскиот 
комплекс ќе бидат дефинирани со Архитектонско урбанистичкиот проект кога ќе бидат 
дефинирани и потрошувачите.  

Слика бр.3: Карактеристични профили на сообраќајниците 
во рамките на планскиот опфат 
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Во границите на планираниот опфат се предвидува изградба на мрежа за санитарна 
вода и мрежа за техничка вода (наменета за поливање на зеленилото и за одржување 
на комуналната хигиена). 
 
Во опфатот се предвидува изградба на сепарациона канализациска мрежа - фекална и 
атмосферска канализација. 
 
Фекалните отпадни води од објектите во планираниот опфат пред да се испуштат во 
реципиентот, реката Вардар, ќе бидат пречистени во пречистителна станица.  
 
Капацитетот на примарната канализациска мрежа ќе биде одреден со архитектонско 
урбанистички проект врз база на дефинирани потрошувачи на вода, квалитет на 
отпадните води и потребниот степен на пречистување согласно “Уредбата за квалитет 
на водите”. Количината на атмосферските води ќе биде дефинирана со Архитектонско 
урбанистички проект.  Атмосферските води пред да бидат испуштени во реципиентот 
ќе бидат подложени на третман во маслофаќачи. 
 
За површините наменети за мали комерцијални и големи трговски единици и спорт и 
рекреација предвидена е изградба на трафостаници поставени во засебни градежни 
парцели.  
 
Секој од корисниците опфатени со овој овој Урбанистички план ќе бидат приклучени на 
комуникациска мрежа. Телефонските кабли ќе се постават во тротоарите на 
сообраќајниците, за приклучок на објетките предвидено е да се постават приклучни 
телефонски ормани.  
 
Со овој Урбанистички план, со инсталацијата за јавно осветлување, опфатени се сите 
сообраќајници. За јавно осветлување на сообраќајниците предвидени се светилки со 
натриумови високопритисочни сијалици. Светилките ќе се постават на столбови со 
висина од10m, додека растојанието меѓу столбовите е 40-45m.  
 
За осветлување на сообраќајниците потребно е да се изработи засебен архитектонско-
урбанистички проект и идеен план за инфраструктурни градби. 
 
Согласно планските решенија дадени во Просторниот план на Република Македонија 
се предвидува проширување на магистралната мрежа кон јужниот дел на Републиката 
и изградба на разводен магистрален гасоводен крак кон Гевгелија и Република Грција.  
Во рамките на урбаниот опфат на предметниот локалитет предвидена е гасификација, 
но со оглед на тоа што идејните проекти за ваквата траса (магистрален гасоводен крак) 
до сега воопшто не се разработени, временската рамка за неговата реализација е 
неизвесна. Изградбата и експлоатацијата на секундарната мрежа, внатре во 
локалитетот ќе биде дадена по пат на концесија на заинтерисиран субјект кој располага 
со соодветна енергетска лиценца.  
 
Во рамките на планскиот опфат предвидено е парковско зеленило Д1 и тоа во 
просторот покрај сервисните улици, а заштитно зеленило Д2 – заштитни појаси со 
високо зеленило во поглед на комплексната заштита на просторот, е предвидено 
покрај Магистралниот пат М1 (Автопатот). 
 
Во АНЕКС 1 дадена е табела со нумерички показатели за намена на земјиштето и 
биланс на површини во рамките на планскиот опфат. 
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4.0. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
 
Во случај на неспроведување на Урбанистичкот план се очекува да се случуваат/ 
еволуираат следниве состојби: 
 

− Подрачјето кое е во рамките на планскиот опфат и понатаму ќе претставува 
рурална средина со отсуство на долгорочен просторен и равномерен развој, 
односно отсуство на намалување на постојната разлика во однос на условите 
карактеристични за урбаните средини, 

 
− Отсуство на финансиски вложувања што доведува до слаб социо-економски 

развој, 
 

− Стагнација на трендот за зголемување на вработеноста, 
 

− Зголемување на миграцијата село – град, 
 

− Предностите кои ги нуди близината на автопатот Е-75 за лесен и брз пристап до 
останатите делови од Општината, градот Гевгелија и Републиката ќе останат 
неискористени за развој на нови капацитети со комерцијална и услужна дејност, 
на ова подрачје 

 
− Стагнација на нивото на животен стандард на локалното население и жителите 

од Општината, 
 

− Можност за појава на неконтролирана изградба на стопански објекти и со 
несоодветни дејности, што може да доведе до нарушување на квалитетот на 
медиумите на животната средина и загрозување на човековото здравје. 

 
− Пределската и биолошката разновидност ќе останат непроменети.  
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5.0. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО И ОКОЛУ 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

 
5.1. Географска положба 
 
Општина Гевгелија се наоѓа во најјужниот дел од Република Македонија, на самата 
граница со Република Грција, на надморска височина од 64m и на простор од 485 km2 
(Слика бр.4).  
 
Низ територијата на општина Гевгелија минува примарната оска на развојот која се 
протега по Вардарската долина во правец север-југ и претставува дел од коридорот 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мошне важна е и пограничната позиција на општина Гевгелија со Република Грција, 
при што близината на Солунското пристаниште претставува значајна компаративна 
предност. 
 
Локацијата на овој Урбанистички план се наоѓа на јужниот дел на Р.Македонија. 
Според состојбата на теренот, локалитетот кој е предмет на урбанистички план се 
наоѓа покрај  Магистралниот пат М-1 (Е-75) Табановце - Граница со Република Грција. 
 
5.2. Рељефни карактеристики 
 
Природната целина на Гевгелиската котлина се протега од северната и јужната страна 
на македонско - грчката граница. Рељефот е расцепкан на бројни ридови, чуки и тумби 
меѓу кои се широките и плитки долини кои гравитираат кон југ. Најниска кота на 
реката Вардар, кај државната граница, е 45 м.н.в, а највисоката 88 м.н.в. Релативната 
височина помеѓу овие точки изнесува 43 метри на исправена должина од 26км. 
 

Слика бр.4: Местоположба на општина Гевгелија 
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Просторот на Општината се карактеризира со предели со следниве содржини: шуми со 
површина од 28.350ha, пасишта со површина од 2.652ha, обработлива површина од 
7.800ha.  
 
Мошне интересна е појавата на три осамени ридови (Динќут, Мрзенски и Вардарскиот 
Рид) чие потекло е најверојатно ерозивно, но не се исклучени и можните тектонски 
влијанија. Овие ридови на градот Гевгелија му дават особени пејсажни вредности и го 
означуваат неговиот идентитет. 
 
5.3. Геолошки и педолошки карактеристики  
 
Територијата на општината се одликува со изобилство на различни карпести маси, што 
значи дека инжинерско - геолошките карактеристики се доста различни и во зависност 
од литолошкиот состав на стената, тектонската оштетеност и свежина. 
 
Геолошкиот состав е разноврсен и богат така што овозможува  експлоатација на 
минералното благо. Во прв ред, тука се неметалните појави, нарочно на украсен камен 
во кој спаѓаат: ортофирите, варолатите, мермерите, гранитот, габровите и 
анфиолитите. 
 
Општина Гевгелија го зазема Долното Повардарие односно Гевгелиската котлина. 
Просторот се одликува со просторни површини од ридско рамничарските терени, кои 
се издигаат до околу 600 м.н.в, на кои се развиваат полувијално - делувијални и 
циментно кафеави почви и планинско подрачје, од 600 - 2000 м.н.в, на кои доминираат 
кисело - кафеави почви. Во геолошки поглед терените се изградени претежно од габро 
и дијабаз, а делумно од гранити и карбонати. 
 
5.4. Хидролошки карактеристики 
 
Подрачјето на општината Гевгелија се простира на дел од сливот на долниот тек на 
реката Вардар (Слика бр.5) која претставува најзначаен водотек кој ги дренира 
површинските и подземните води. Поголеми водотеци кои се вливаат во реката Вардар 
се Сува, Коњска, Мрзенска, Кованска, Зуица, Петрушка и Јаворица река. Притоките на 
Вардар се релативно маловодни поради што некои од нив преку летото пресушуваат. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Слика бр.5: река Вардар 
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Територијата на општината покажува оскудност на изворски и подземни води. 
Просечната издашност на изворите се движи од 1 до 3 л/сек а извори со поголема 
издашност не се забележани. Во хидрографската структура влегуваат и акумулациите 
во Богородица, Топлец, Дос, Калица и други. Општината располага со богати извори на 
минерална и термоминерална вода. Еден од најпознатите извори на минерална вода 
се наоѓа на туристичкиот локалитет Смрдлива вода. Додека кај Негорските бањи и во 
близината на селото Смоквица се наоѓаат богати извори на термоминерална вода. 
 
Во АНЕКС 2 прикажана е хидрогеолошка карта на подрачјето и објасненија со 
соодветнa легендa. 
 
5.5. Сеизмички карактеристики 
 
Теренот на Гевгелиската општина му припаѓа на просторот на Вардарската зона која се 
одликува со повремена сеизмичка активност. 
 
Сеизмичката динамика на овој епицентрален предел се базира на неговиот тектонски 
склоп. Во основни потези тој склоп е многу едноставен. Меѓу хорстовите од стари маси 
(кристалести шкрилци од I група) во облик на своевиден тектонски ров, стеснета е 
Вардарската зона. Главните нејзини хорстови, од исток се блоковите на Родопската 
маса, а од запад блоковите на Пелагониската маса. Всушност пред формирањето на 
Вардарската зона, двете маси представувале една целина - Родопски масив. 
 
Со распаѓањето на овој масив, некои делови (блокови) помеѓу раседите се одвојувале, 
додека некои делови (блокови) помеѓу нив потонувале и биле засипувани со помлади 
творевини, создавајќи на тој начин тектонски депресии или ровови. Таков ров 
претставува и Вардарската зона. Рововите се подложни на разновидни притисоци и 
оттука на нив се применети разни движења кои повремено се манифестираат со 
сеизмички појави (земјотреси), од различен тип и интензитет. Најсилните до сега 
забележани трусни катастрофи на ова подрачје настанале во 1931 година. По оваа 
трусна катастофа периодот е релативно мирен, со исклучок на 21.12.1990 година, кога 
се случи силен земјотрес со магнитуда од МЛ=5.6 по Рихтер, со епицентар 25 км јужно 
од Гевгелија. 
 
Во АНЕКС 3 прикажана е сеизмичка карта на подрачјето и објасненија со соодветни 
легенди. 
 
5.6. Климатски карактеристики 
 
Широката отвореност на Вардарската долина, а со неа и на општината Гевгелија, кон 
Солунската котлина преку долината на Вардар  условува силно влијание на 
медитеранската клима во овој регион. Ова влијание посебно е изразено во котлинскиот 
дел до 300 м.н.в, а помалку изменето е во ридското подрачје до 600 м.н.в. Планинската 
клима преовладува само во највисоките делови на Кожуф планина. Вкупен број на 
сончеви часови во годината изнесува 2392 часа, што може да се спореди со неколку 
места крај Јадранското море и во Медитеранот воопшто.  
 
Просечната годишна температура во Гевгелија изнесува 14,3°С. Најстуден месец во 
годината е јануари со просечна температура од 3,2°С, а најтопол е јули со просечна 
темепретаура од 25,7°С. 
 
Просечната годишна сума на врнежи изнесува 745,2mm3. Распоредот на врнежите не е 
рамномерен, најмногу ги има во есен, а најмалку во лето.Просечниот број на денови со 
снежни врнежи изнесува 8,3 денови.Просечната влажност на воздухот изнесува 71-
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72%, во зима 81-82%, а во лето се спушта до 56%. Маглите во просторот на општината 
се ретка појава. Просечниот број на денови со магла изнесува 16,4. Маглите се 
јавуваат во есенските и зимските месеци, а најизразени се во декември со 3,3 денови.  
Најизразени се ветровите Вардарец и Југ. Вардарецот се јавува од северен, а југ од 
југоисточен правец (Слика бр.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7. Воздух 
 
На ниво на општина Гевгелија, состојбата со квалитетот на воздухот е  задоволителна. 
Тоа се должи на фактот што во Општината не постојат индустриски капацитети од 
поголеми размери кој што  во значителен обем би влијаеле на квалитетот на 
амбиентниот воздух.  
 
Загадувањето на воздухот од сообраќајот  не претставува сериозен проблем во 
руралните средини, туку тоа е нагласено кај автопатот Е-75 и на регионалните патишта 
како резултат на интензивните движења по овие патни правци. Најголемото влијание 
на  загадувањето на воздухот во Општината е резултат  на начинот на затоплување на 
домовите на локалното население, при што во најголем број случаи се користи огревно 
дрво или јаглен.  
 
На територијата на Општината, во рамките на националната мониторинг мрежа, има 
поствено мониторинг станица за следење на квалитетот на амбиентниот воздухот 
(имисија) само во Гевгелија. Од страна на УХМР во Гевгелија се следат само 
концентрациите на сулфур двооксид и чад. Податоците од извршената анализа на 
овие загадувачките супстанци се прикажани во Табела 1. 
 
Табела 1: Податоци од анализата на резултатите добиени од мерната станица на УХМР  
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр.6: Ружа на ветрови  
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Максималната, минималната вредност и бројот на денови со среднодневна 
концентрација над МДК се определени од табелите со базични податоци во кои се 
дадени среднодневите вредности на загадувачките супстанци. 
 
Податоците за среднодневите концентрации на сулфур двооксид и податоците од 
обработените резултати презентирани во горната табела не покажуваат покачување 
над МДК во ниту еден ден од годината. 
 
Што се однесува до концентрациите на чад регистрирани во текот на годината, може 
да забележиме покачување на концентрациите на оваа загадувачка супстанца над МДК 
во 16 дена во доцна есен и во текот на зимска сезона. Повисоките концентрации на чад 
над МДК најверојатно се должат на зголемената употреба на фосилни горива како и на 
метеоролошките услови во овие годишни времиња (есен и зима). 
 
5.8. Флора и фауна 
 
Во делот на фауната, во шимските предели на Гевгелија можат  да се сретнат 
еребица, дива гуска и шатка, штука, потполошка, црн и брадест мршојадец, белоглав 
мрш, ’ргаст глувчар, обична ветручка, царски орел, дива свиња, зајак, мечка, волк, 
лисица, дивокоза, змии, дива мачка, јазовец и верверица 
 
Под влијание на медитеранската клима во општина Гевгелија се јавува ксеротермална 
заедница на прнарот, во која земаат учество бројни медитерански видови. Во 
вертикален поглед, над прнарот се јавува дабот благун, а над него шумата ја 
претставуваат три појаси на букови шуми, познати како подгорски, горски и субалпски, 
а во нив е присутна и елата. 
 
Реката Вардар располага со рибен фонд од следниве видови на риба: сом, крап, 
мрена, клен и белвица. 
 
5.9. Карактеристики на пределот и визуелни ефекти 
Во рамките на планскиот опфат и во неговата непосредна околина пределот се 
карактеризира со рамничарски терен и помали ридови кои се пошумени. Низ планскиот 
опфат поминува автопатот Е75 (Слика бр.7), а во близина е реката Вардар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр.7: Дел од планскиот опфат со автопатот Е75  
(во позадина – градот Гевгелија) 
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5.10. Демографски карактеристики 
 
Бројот на жители во општина Гевгелија изнесува 22.988, што на површина од 485km2, 
дава густина од 47 жители на km2, а тоа е значително помалку од густината на 
населеност во Република Македонија. Бројот на жители (жени и мажи) по населени 
места во Општината даден е во Табела 2, а по националната припадност во Табела 3. 
 
Табела 2: Број на жители (жени и мажи) по населени места  во општина  Гевгелија 

Населено место Вкупно Жени Мажи 
Гевгелија 15.685 8.150 7.535 
Богородица 1.001 483 518 
Габрово 20 10 10 
Даводово 373 84 189 
Кованец 177 84 93 
Конско 4 2 2 
Миравци 1647 810 837 
Милетково 117 57 60 
Моин 317 142 175 
Мрзенци 461 230 231 
Негорци 2.047 997 1.050 
Ново Конско 136 72 64 
Петрово 206 89 117 
Прдејци 514 257 257 
Серменин 18 9 9 
Смоквица 263 126 137 
Хума 2 1 1 
Вкупно 22.988 11.703 11.285 
 
Табела 3: Структура на население според национална припадност 

Етнички групи % Население 
Македонци 96,77 22,320 
Албанци 0,03 8 
Бошњаци 0,02 5 
Роми 0,08 18 
Срби 1,61 372 
Турци 0,15 34 
Власи 0,93 214 
Останати 0,41 93 
 
Работната сила (економски активното население кое го сочинуваат вработените и 
невработените) во Општината се евидентирани  8.679 вработени, а стапката на 
вработеност изнесува 77,29%, со што оваа општина се наоѓа меѓу општините во 
земјата со највисока стапка на вработеност. Истовремено, општина Гевгелија се наоѓа 
на последното место според стапката на невработеност, која изнесува 22.71%. Во 
општината се евидентирани 2550 невработени лица, од кои 1.035 се жени. На долната 
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табела е прикажана образовната и половата структура на невработените во 
општината. Од неа може да се види дека меѓу невработените се доминантни мажите и 
лицата без оформено средно образование (59,84 % се со НКВ и КВ/ВКВ). Овие 
показатели се дадени во следната Табела 4. 
 
Табела 4: Степен на образование и вработеност на населенито во општина Гевгелија 

Структура на население според степенот на образование 
основно средно вишо Високо 

5829 8797 709 1155 
Структура на вработеност и невработеност 

Работна сила вработени невработени Стапка на невработеност 
11229 8679 2550 22.71% 

Структура на невработени според степенот на образование 
основно средно вишо високо 

1526 778 72 174 
 
5.11. Културно наследсво 
 
Огромен број раритети кои потекнуваат од 8 до 4 век пред нашата ера, се најдени на 
локалитетите: Сува Река, Милци, Бишов Јавор и Парагон. Голем дел од нив се најоѓаат 
во музејот во Гевгелија.  
 
На планскиот опфат нема регистрирани недвижни културни добра.  

Во архелошката карта на Република Македонија, во близина на просторот за кој се 
работи Урбанистичкиот план евидентирани се локалитетите: 

Богородица - Гајќи-Одрина, населба од доцнаантичко време; Кофилак-Богородички 
Даб, населба од железно време, над левиот брег на р. Вардар; Милова Чешма, 
населба од доцнаантичко време, јужно од селото; Милци, некропола од жезезно време, 
на 500m од мостот на Вардар; Тумба, населба од доцнаантичко време, на 200m лево 
од патот Богородица-Стојаково. 
 
Сите горенаведени евидентирани локалитети се надвор од опфатот на овој 
Урбанистички план, а просторот е третиран како простор со можност за изградба на 
објекти без ограничување.  

На влезот од Гевгелија, на десната страна од реката Вардар се наоѓа Вардарски Рид. 
Тука се направени археолошки ископувања за откривање на античкi градби од V век 
п.н.е. за која се уште не се знае дали се работи за античка Атaланта или Гортинија. 
 
5.12. Природни вредности и реткости 
 
Општината Гевгелија е средина која располага со значително богатство на природни 
ресурси: шуми, геотермални извори и планински реки. 
 
Подрачјето на планскиот опфат не се наоѓа во простор со посебни природни вредности 
кои подлежат на посебен режим на заштита утврден во Законот за заштита на 
природата (сл. весник на РМ бр: 67/04, 14/06 и 84/07). 
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5.13. Стопански карактеристики 
 
Како резултат на медитеранската клима, земјоделието и производството на храна 
отсекогаш имале голема важност за добриот стандард и стопанскиот развој на 
општината. Се одгледуваат широк спектар на овошје и зеленчук, вклучувајќи производи 
кои се карактеристични за медитеранско егејското поднебје, како што се смокви, 
маслинки, калинки, лимон, грозје, киви и други. Под стaкленици и пластеници, покрај 
раноградинарските производи се одгледуваат и различни видови на цвеќиња.  
 
Земјоделското земјиште зафаќа површина од 7.800ha, од кои 3.260ha се користат како 
ораници и бавчи, 1000ha се засадени со лозови насади, 100ha со овошни, 300ha се 
ливади, 2652ha се пасишта, 28350ha се под шума, а преостанатите се неплодно 
земјиште. Околу 4/5 од обработливото земјиште е кај индивидуалните земјоделци, 1/5 
кај правните лица. Годишното земјоделско производство во овој земјоделски регион 
тежи околу 100.000 тони, од кои околу 40.000 тони се градинарски производи, 30.000 
тони грозје, а преостанатиот род се житни и индустриски култури. Со одгледување на 
земјоделски култури во општина Гевгелија се занимаваат речиси 4000 домаќинства. Од 
страна на приватните земјоделски фирми е организирано раноградинарско 
производство на 70ha во оранжериите, од кои годишната берба тежи 7500 тони домати 
и краставици.  
 
Стопански субјекти во општина Гевгелија се: 
 
ЗОРА ШПЕД ; ВИПРО ; ВОРИ со дејност преработка на овошје и зеленчук, НОЕЛ; 
АСТЕРИЕКСТИЛ; ВИН–ТЕКСТИЛ; КОТОН ТЕКСТИЛ со дејност: производство и 
трговија со текстил, ЖИТО ПРОМ со дејност: сточна храна; леб и бели печива, 
МЕГАПЛАН 2001со дејност: хартија, 7 НОЕМВРИ со дејност: графика, ЕМО 
АЛАТНИЦА; P&G; УНИОН ИНГ; ЕВРО ПОРТА; КОФРИЗ со дејност: метална и 
електроиндустрија и други. 
 
5.14. Сообраќајна инфраструктура 
 
Во општина Гевгелија се застапени патниот и железничкиот сообраќај. Низ 
територијата на општината минува автопатот Е75 (Европски коридор 10) кој ги 
поврзува Средна Европа со Грција и Мала Азија. Должината на овој пат во 
територијата на општината изнесува 30 км, од кои 10 км се нов модерен автопат а 
останатите 20 км треба да се модернизираат. Во општината постојат и регионални 
патишта: 
 

− Р-111 ја поврзува Гевгелија со Богданци за Нов Дојран, Стар Дојран до  
преминот преку македонско-грчката граница; 

 
− Р-604 за Валандово, односно Струмица, Радовиш и Штип и 

 
− Р-112 од Гевгелија преку Моин и Конско до Смрдлива Вода. 

 
Вкупната должина на локални патишта во општина Гевгелија изнесува 91,68km 
локални патишта. Само 27,13km или 29,59% се асфалтирани; 28,25km се тампонирани 
и 36,3km се пробиени. Вкупната должина на улици во општината е 60,2km улици од кои 
62,96% се асфалтирани; 3,48% се тампонирани и 33,56% се пробиени или земјени 
улици. 
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Општина Гевгелија по воздушен пат со светот е поврзана преку аеродромот Петровец 
во Скопје, оддалечен 169km, аеродромот Охрид (262km) и аеродромот во Солун (99 
km).  
 
Реката Вардар која поминува низ територијата на општината не е пловна, иако постојат 
услови за нејзина пловност во рамките на Европскиот пловен систем. 
 
Во АНЕКС 4 даден е извод од Просторниот план на Република Македонија 2002-2020 
година за Сообраќајната инфраструктура. 
 
5.15. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водоснабдувањето во општина Гевгелија, во поголем дел се врши преку зафаќање на 
подземните води преку бунари, а помал дел преку планинска изворска вода, и тоа, 
пред сé, во ридско планинските населени места. Во градот Гевгелија постојат две зони 
на водоснабдување со 6 пумпни станици (бунари), два кај реката Вардар Б1 - 20л/сек и 
Б2- 90л/сек и 4 кај селото Моин. Исто така постои и една препумпна станица со 
резервоарски простор од 4500m2. 
 
Ако се има во предвид факторот население, покриеноста со канализационата мрежа на 
општината е 75%, а на градот 90%. Зафаќањето и одводот на отпадните води од 
градот Гевгелија се врши преку постојаниот канализационен систем граден и 
доградуван повеќе години. 
 
Должината на целокупната канализациона мрежа изнесува 44km, од кои 6km се 
азбестцементни, 24km се бетонски и армирано бетонски, ПВЦ 7km, керамика 4km, 
ребрасти ПЕ 3km. Во градбата употребени се профили од типот: Ф 150, 200, 250, 300, 
400, 500, 630, 800 и 1000mm. Најголем недостаток на каналската мрежа е што таа е 
мешовита, фекална и атмосферска, а рецепиент е реката Вардар. 
 
5.16. Електроенергетска и телекомуникациска инфраструктура 
 
Напојувањето на градот Гевгелија со електрична енергија се врши преку 35 kV и 110kV 
далековод од Валандово. Овие два далекуводи влегуваат во ТС 110/35/20/10kV 
Гевгелија, од која понатаму се врши развод на електрична енергија на 10kV далекуводи 
од селските, градските и индустриските трансформаторски станици  10/0,4kV. 
 
Телекомуникационите услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената 
телекомуникациона мрежа со примена на најсовремени технологии. Телефонските 
корисници во ова подрачје во комуникацискиот сообраќај се приклучени преку 
телефонската централа во Гевгелија. Теренот е исто така покриен со сигнали од 
мобилната телефонија , на Т–Мобиле, Космофон и ВИП. 
 
Во АНЕКС 5 даден е извод од Просторниот план на Република Македонија 2002-2020 
година за Енергетската инфраструктура, а во АНЕКС 6 за Телекомуникациската 
инфраструктура. 
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6.0. ВЕРОЈАТНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 
При изготвувањето на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина 
извршени се анализи на веројатните влијанија при имплементација на планскиот 
документ, при што, истите се детерминираат како влијанија кои позитивно се 
рефлектираат врз животнат средина и оние кои предизвикуваат негативни ефекти врз 
нејзините медиуми и области. 
 
Анализата подразбира разгледување на влијанијата на планскиот документ како 
целина и во поширок обем, од глобален, стратегиски аспект, без при тоа, да се 
разгледуваат поединечните проектни содржини опфатени со Планот. За нив 
(поединечните проекти), во подоцнежната фаза на имплементација на урбанистичкиот 
план, за секој поодделно ќе се изработува оцена на нивното влијание врз животната 
средина и тоа во фаза на градба, оперативна и постоперативна фаза. 
 
Со имплементацијата на Урбанистички план вон населено место за Мултинаменски 
стопански комплекс на потег Гевгелија - Граничен премин Богородица, општина 
Гевгелија, за плански период 2009–2019 година, се очекуваат позитивни влијанија врз 
социо-економскиот развој на Општинатa и пошироко, и тоа: 
 

- Подобрување на бизнис климата, 
- Развој на комерцијални, трговски и угостителски дејности, 
- Развој на туризмот, 
- Отворање на нови работни места, 
- Зголемување на доходот по глава на жител и стапката на економски раст, 
- Зголемување на нивото на животен стандард, 

 
користејќи ги притоа предностите што ги нуди местоположбата на овој повеќенаменски 
комплекс-добрите комуникациски врски и близината на пограничниот премин.  
 
Изградбата на комплексот се очекува да предизвика позитивни импулси и ефекти врз 
целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна 
опременост и уреденост на просторот и се разбира економски ефекти манифестирани 
преку привлекување на нови инвестициони вложувања.  
 
Влијанија врз населението и човековото здравје 
 
Со имплементација на планскиот документ се очекуваат позитивни долгорочни 
влијанија врз демографскиот развој на населението од околината. Отворањето на нови 
работни места, истовремено заради атрактивноста на комплексот и привлекување на 
инвеститори во подолг временски период, како и зголемувањето на пазарниот 
потенцијал, ќе доведе до зголемување на нивото на животен стандард, што ќе 
резултира со намалување на миграцијата село-град.   
 
Во прилог на заштитата на животата средина и човековото здравје одат и 
предвидената класа на намена Д2 со плански решенија во смисла на: обезбедување на 
дрвореди и друго зеленило и богато хортикултурно уредување на комплексот и 
сообраќајниците. Исто така, со предвидените  посебни водоводни и канализациони 
мрежи со третман на отпадните води и организирано управување со отпадот, можноста 
за загадување на медиумите на животната средина (почва, површински и подземни 
води и воздух) ќе се сведе на минимум, а со самото тоа и можноста за загрозување на 
човековото здравје. 
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Во текот на изградбата на поединечните деловни и инфраструктурни објекти, 
прeдвидени со овој урбанистички план, се очекуваат времени и локални влијанија во 
смисла на директни афектирања врз човековото здравје, како резултат на појавата на 
бучава, вибрации, емисии во воздухот од возилата, прашина итн. Нивниот интензитет и 
обем детално ќе биде анализиран со изработка на соодветните студии за оцена на 
влијнието на проектите врз животнат средина и елаборатите за заштита на животната 
средина. 
 
Влијанија врз почвата 
 
При изработка на планскиот документ и анализите за природата  и користење на 
земјиштето кое се наоѓа во планскиот опфат, констатирано е дека опфатот се однесува 
на земјоделско земјиште кое ќе биде пренаменето за друга дејност. Со 
имплементацијана на овој урбанистички план ќе се оствари рационално користење на 
земјиштето преку неговата пренамена, кое ќе ефектуира со веќе споменатите 
бенефити. 
 
Не се очекуваат значителни негативни влијанија врз почвата како резултат на 
имплементација на урбанистичкот план, имајќи ги во предвид добро компонираните 
плански решенија за комуналната инфраструктура од аспект на соодветно управување 
со отпадните води и отпадот генериран во мултинаменскиот комплекс. Со ваквите 
решенија се дава можност, работењето на идните деловни субјекти, како и 
инфраструктурните објекти да се остварува нормално и со доследно спрoведување на 
законските обврски  да спречат било какво загадување на почвата во самиот комплекс 
и надвор од него.  
 
Индиректното негативно влијание врз квалитетот на почвата како резултат на 
издувните гасови од возилата и емисиите во воздух од планираните капацитети во 
разгледуваниот плански опфат, иако долготрајни, се проценуваат како не многу 
значајни, со оглед на предвидените заштитни зелени зони и природата на 
предвидените дејности. 
 
Влијанија врз површинските и подземните води 
 
Не се очекуваат значителни влијанија врз површинските и подземните води. Планските 
решенија за комуналната инфраструктура и одведувањето на фекалните и 
атмосферски води од мултинаменскиот комплекс (пречистителна станица за фекални 
отпадниводи) нема да дозволат истите неконтролирано да се испуштаат во реката 
Вардар  
 
Неправилното управување со отпадот, може да доведе до нарушување на квалитетот 
на подземните и површинските води.  
 
Влијанија врз воздухот и климатските фактори 
 
Со имплементација на Урбанистичкиот план не се очекуваат значителни негативни 
влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух и промена на климатските фактори од 
работата на планираните деловните субјекти - заради видот и природата на нивната 
основна дејност.  
 
Зголемувањето на фреквентноста на возила во самиот комплекс (користејќи го 
автопатот Е-75 како можност за најлесен пристап),  претставува потенцијална можност 
за нарушување на квалитетот на амбиентниот воздух. Сепак, предвидените плански 
решенија за сообраќајната инфраструктура со обезбедување на заштитни зелени 
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појаси и богато хортикултурно уредување во самиот комплекс, преставуваат основа да 
се очекува дека тоа нема да придонесе кон значајни нарушувања на квалитетот на 
воздухот во поширокото подрачје или да доведе до климатски промени. 
 
Влијанија предизвикани од зголемена бучава 
 
Со реализацијата на овој Урбанистички план можни се негативни влијанија врз 
животната средина предизвикани од зголемена бучава. Изворите на бучава главно се: 
рабоата на угостителските објекти и зголемената фреквенција  на моторни возила.  
 
Влијанија предизвикани од создавање на отпад 
 
Според планските решенија отпадот кој ќе се генерира во комплексот ќе се изнесува од 
страна на  овластени фирми и ќе се депонира на соодветни депонии. Ова се однесува 
на комерцијален отпад кој според природата на дејностите кои ќе се одвиваат во 
комлексот,  ќе бидат најмногу застапени. Не се очекуваат значајни влијанија од овој 
вид отпад. 
 
Влијанија врз флората и фауната 
 
Во пределот кој се наоѓа во рамките на планскиот опфат не се евидентирани 
карактеристични видови од флора и фауна, ендемични и загрозени видови, како и 
карактеристични живеалишта. 
 
Со реализацијата на Урбанистичкиот план се очекуваат негативни влијанија врз 
флората и фауната кои се наоѓаат на просторот на планскиот опфат, но истите нема да 
бидат значајни. 
 
Повеќенаменскиот комплекс ќе има негативно влијание на птиците бидејќи тие се 
чуствителни при човеково присувство. Меѓутоа мора да се земе во предвид и фактот 
дека на овој простор тоа присуство е евидентно (интензивниот сообраќај по автопатот). 
 
Заради деградирање на живеалиштата и прекинување на ареалите на движење, се 
очекува раселување на дел од животинскиот свет во околниот предел со исти 
особености. Динамиката на ваквите влијанија ќе завист од динамиката на реализирање 
на Урбанистичкиот план.  Негативните влијанија ќе бидат локални, но не се очакува да 
бидат значителни. 
 
Влијанија врз материјалните придобивки 
 
На локалитетот на кој е планирана изградбата на овој комлекс не се евидентирани 
значајни материјални добра. Реализацијата на овој Урбанистички план ќе има 
долгорочни  позитивни  влијанија. Вредноста на земјиштето ќе се зголеми  и од 
земјоделско земјиште ќе стане простор за урбан развој.  
 
Исто така и магистралниот пат, која ги исполнува своите основни намени и цели, со 
имплементација на овој план, ќе добие поголено значење и функционалност заради 
можноста за брза и лесна транспортна комуникација  со околината и пошироко. 
 
Влијанија врз културно-историското наследство 
 
На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културно-историски 
наследства, па повеќенаменскиот комплекс нема да има никакво влијание. 
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Влијанија врз пределот и пејсажот 
 
Имплементацијата на Урбанистичкиот план ќе има позитивно влијание на пределот 
заради збогатување на неговата разновидност, а особено од аспект на пејсажна и 
функционална компонираност со постојната сообраќајница и ќе делува како една 
осмислена урбанизирана целина во која покрај градежните објекти се предвидени 
зелени површини со хортикултурно уредување. 
 
 



 
Извештај за СОЖС за  УПВНМ за Мултинаменски стопански комплекс на потег Гевгелија–
граничен премин Богородица, општина Гевгелија, 2009–2019 год.  

Технолаб, Скопје 25

7.0.  ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И 
НЕУТРАЛИЗАЦИЈА НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА 

 
Соодветно на влијанијата, односно на причините кои придонесуваат планскиот 
документ да има негативни влијанија врз животната средина, планирани се мерки за 
заштита, намалување и неутрализирање на овие влијанија.  
 
Мерки за намалување на влијанијата врз населението и човековото здравје 
 
Имплементацијата на планскиот документ се очекува позитивно да влијанија врз 
демографскиот развој на населението од околината.  
 
Природата на планираните содржини во повеќенаменскиот комлекс, доследното 
спроведување на планските решенија за сообраќајната инфраструктура (појаси 
заштитно зеленило и хортикултурно уредување) и комуналната инфраструктура 
(изведба на водоводни и канализациони мрежи со третман на отпадните води, 
организирано управување со отпадот и сл.), ќе бидат доволна гаранција за директа и 
индиректна заштита на човековото здравје. Имено, со овие решенија можноста за 
загадување на медиумите на животната средина (почва, површински и подземни води 
и воздух) ќе се сведе на минимум, а со самото тоа и можноста за загрозување на 
човековото здравје. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз почвата 
 
Добро компонираните плански решенија за комуналнат инфраструктура (управувањето 
со отпадните води и отпадот) претставуваат основен предуслов ризикот од загадување 
на почвата да биде сведен на минимум. Со доследно спроведување на законските 
обрски на секој деловен субјект во  комплексот ќе се спречи било какво загадување на 
почвата во самиот комплекс и надвор од него. Дополнителни мерки не се потребни.  
 
Мерки за заштита на површинските и подземните води 
 
Мерките се вградени во техничките и организациони решенија на планскиот документ. 
Предвидено е собирање и одведување на фекалните отпадни води, нивен третман во 
пречистителна станица пред испуштање во површинскиот реципиент. Исто така, 
предвидено е собирање и одведување на атмосферските води, со претходно нивно 
третирање во маслофаќачи. Не се очекува генерирање на технолошки отпадни води, а 
планирано е организирано собирање и одведување на отпадот на легална депонија. 
Дополнителни мерки не се потребни. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз воздухот и климатските фактори 
 
Мерки кои ќе придонесат за намалување на влијанијата врз квалитетот на амбиентниот 
воздух како резултат на емисијата на издувни гасови од зголемената фреквенција на 
возилата, генерално се однесуваат на употребата на еколошки горива.  
 
Во однос на мерките кои се однесуваат на самата локација на комплексот и 
сообраќајниците кои поминуваат низ него, тие се вградени во сообраќајните плански 
решенија за формирање на заштитен зелен појас и хортикултурно уредување на 
комплексот. 
 
Во однос на емисијата на загадувачки супстанции во воздухот од стацинарните извори 
со согорувачки процеси (најверојатно котли со мала снага, наменети за греење) како 
превентивана мерка претставува употреба на најсовремени горачи (со низок NOx) и 
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употреба на гориво со мала содржина на сулфур (екстра лесно масло) или природен 
гас (што се планира во иднина, но во моментов не е достапен на тоа подрачје). Исто 
така, генерално се препорачува користење на алтернативни извори на енергија 
(пример: сончеви колектори кои би биле ефикасни  со оглед на климатските 
карактеристики на ова подрачје). 
 
Мерки за намалување на влијанијата предизвикани од зголемена бучава 
 
Во однос на влијанијата од бучавата се препорачува изградба на објектите од 
квалитетни материјали со добра звучна изолација, оформување на соодветно 
заштитно зеленило и поставување на заштитни звучни зидови. 
 
Мерки за намалување на влијанијата предизвикани од создавање на отпад 
 
Мерките за намалување на влијанијата од управувањето со отпадот се однесуваат на 
доследното исполнување на законските обврски за управувањето со него, бидејќи                  
останатите мерки се вградени во техничките и организациони решенија на планскиот 
документ - собирање и одведување на овој отпад на легални депонии. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз флората и фауната 
 
Со формирање на заштитните зелени зони со висока и ниска вегетација и 
хортикултурно уредување на комплексот, дел од флората ќе се компензира, а со тоа ќе 
се ублажат негативните влијанија. 
 
Примената на предвидените мерки за правилно управување со просторот, отпадните 
води и отпадот,  индиректно ќе се ублажат негативни влијанија врз флората и фауната. 
 
Исто така, за намалување на влијанијата врз поедини видови од флората и фауната, 
се препорачува разгледување на мерки во постапката на оцена на влијанијата од секој 
поединечен проект, како и од секоја поединечна инфраструктурна активност, 
планирани во комплексот.  
 
Мерки за заштита на  материјалните придобивки 
 
Реализацијата на овој Урбанистички план ќе има долгорочни  позитивни  влијанија. 
Мерки не се предвидени. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз културното наследство 
 
На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културни наслетства. 
Мерки не се предвидени. 
 
Мерки предвидени за заштита од несреќи и хаварии 
 
Мерки за заштита, пропишани со овој плански документ, преставуваат урбанистички 
мерки за заштита на опфатот од неповолни фактори и нивното негативно влијание на 
животната  и работната средина. 
 
Како најбитно, во мерки на заштита се смета оневозможување на појавата на 
неконтролирано градење, односно градењето без планска документација. Тоа 
претставува можност за изнаоѓање на импровизирачки решенија без притоа,  
комплексно да се предвидат мерки за решавање  на опасноста од природни стихии, 
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ерозија, земјотреси, поплави, мерки за заштита од областа општонародна одбрана, 
заштита на изворишта на вода за пиење и слично. 
 
Со овој Урбанистички план концепциски се предвидуваат сите потребни мерки за 
заштита од несреќи и хаварии, придржувајки се притоа кон законските обврски од оваа 
област. 
 
Имено, во однос на заштитата од пожари, предвидено е обезбедување на потребната 
количина на вода за противпожарна заштита со која треба да биде снабден 
повеќенаменскиот комплекс. Исто така, внатрешната сообраќајна инфраструктура, со 
соодветната широчина и пристапност на улиците до сите парцели од комплексот, 
овозможуваат лесен и брз пристап во случај на евентуален пожар. Оваа особеност 
исто така има голема предност не само во случаите на интервенција туку и при 
евакуација и спасување.  Секако дека  при понатамошната изработка на архитектонско-
урбанистичките проекти  детално ќе се разработи оваа заштита за секој од деловните 
објекти, во зависност од нивната намена, пожарното оптоварување, типот на градба и 
слично. 
 
Согласно Просторниот план на Република Македонија и согласно Законот за одбрана 
(Сл. в. на РМ бр. 42/01), Законот  заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр. 36/04) и 
Законот за управување со кризи (Сл. в. на РМ бр. 29/05), анализираниот простор се 
наоѓа во регион на максимален степен на загрозеност од воени дејства. Според тоа во 
согласност со член 53 од Законот заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр. 36/04) 
задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување при големи 
разурнувања. Тоа опфаќа пред сé, изградба на објекти отпорни на сеизмички дејствија, 
регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи. 
 
Нема можности за технолошки катастрофи, со оглед на намената на просторот. 
 
За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, задолжително треба да 
се обезбедат средства за лична и колективна заштита, материјално-технички средства 
потребни за спроведување на мерките за заштита и спасување, обука за примена на 
средствата за заштита и спасување во соодветни центри за обука. 
 
Составен дел на овој Урбанистички план се и конкретните мерки за создавање услови 
за непречено движење на инвалидизирани лица во рамките на планскиот опфат во 
согласност со член 76 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање (Сл. весник на Р. Македонија бр. 78/06). 
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8.0. АЛТЕРНАТИВИ 
 
При изработката на плански документи со кои се предвидува уредување на простори 
наменети за изведување на проекти се врши анализа на алтернативни решенија од 
аспект на избрана локација, нејзината намена, економската оправданост и 
финансиските можности со цел да се изнајде најдоброто решение кое ќе придонесе за 
максимална можна заштита на животната средина. 
 
Пред отпочнувањето со изработката на Урбанистички план вон населено место за 
Мултинаменски стопански комплекс на потег Гевгелија - Граничен премин Богородица, 
општина Гевгелија, предвид беа земени одредени определби кои начелно требаше да 
бидат испонети, а кои, со самото тоа, го обликуваа планскиот документ. Тоа се: 
 

1. Во однос на намената одлучено е да се изработи урбанистички план  во чии 
рамки на планскиот опфат ќе бидат застапени  дејности со класа на намена 
комерцијална, трговска и угостителска, со содветни компатибилни дејности. 

 
2. Комплексот да биде надвор од населено место, 

 
3. Локацијата да биде во близина на граничниот премин и да има добра 

сообраќајна врска со околината.  
 
Водејќи се од горенаведените определби, разгледувањето на алтернативни решенија е 
сведено на ниво на компатибилните класи на намена, задржувајќи ги основните 
содржини кои се планирани во опфатот. Овие алтернативни можности се дефинирани 
во Општите услови за просторен развој на планот, а се во согласност со Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.  
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9.0. ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 
Со реализација на Планот за мониторинг на животната средина ќе се приберат 
податоци кои можат да послужат за документирање на статусот на одреден медиум на 
животната средина (воздух, вода, почва) и нејзините области, како и следење на 
ефектите од применетите мерки за ублажување. Исто така, планот овозможува 
воспоставување на интерактивна врска помеѓу сите вклучени страни и претставува 
основа за надлежните институции, да го контролираат процесот на спроведување на 
законската регулатива и да донесуваат правилни одлуки.  
 
Основните цели на Планот за мониторинг се: 
 

• Да се потврди дека договорените услови при одобрувањето на планскиот 
документ се соодветно спроведени,  

• Да се потврди дека влијанијата се во рамките на предвидените или дозволените 
гранични вредности, 

• Да се овозможи управување со непредвидените влијанија или промени, 
• Да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат 

придобивките во однос на заштитата на животната средина. 
 
Реализцијата на Планот за мониториг подразбира следење на соодветни индикатори 
преку кои ќе се согледаат остварувањата на целите на планскиот документ, како и 
следење на промените на состојбата на медумите на животната средина  како резултат 
на имплементацијата на планскиот документ, во согласност со законските обврски. Тоа 
е прикажано во следната Табела 5. 
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Табела 5: План за мониторинг 

Цели Предмет Индикатори Мониторинг Верификација 

− Подобрување на 
квалитетот на 
живeењето и  
зголемување на 
животниот стандард 

− Население − Зголемен број на 
вработени; 

− Зголемен приход по глава 
на жител; 

− Прираст на населението; 
− Зголемување на буџетот 

на Општината и пошироко 

− Редовен попис на населението; 
− Статистички извештаи; 
− Финансиски извештаи. 

− Завод за статистика; 
− Министерство за финансии. 

− Заштита на животната 
средина со 
имплементација на 
Планот 

− Сите медиуми на 
животната 
средина 

− Бројот на подготвените 
студии/елаборати за 
оцена на влијанијата врз 
животната средина. 

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

 

− МЖСПП  
− Локална самоуправа Гевгелија 

− Одржување на 
постојаното ниво на 
флора и фауна 

− Покарактеристич
ни живеалишта 

− Задржан број на првично 
идентификувани 
живеалишта. 

− Мониторинг над видовите на  
живеалиштата 

− МЖСПП 

− Заштита на 
населението и 
биолошката 
разновидност од 
појава на бучава  

− Население  
− Фауна и 

живеалишта 

− Поставени заштитни 
бариери; 

− Извештаите од мерењата 
на бучава 

−  Задржан број на првично 
идентификувани 
живеалишта; 

− Евидентирани 
здравствени проблеми. 

− Мониторинг на нивото на бучава
− Мониторинг над видовите на 

живеалиштата; 
− Статистики извештаи за 

здравствена состојба; 

− Министерство за животна 
средина и просторно 
планирање; 

− Републички завод за 
здравствена заштита; 

− Подобрување на 
квалитетот на 
воздухот 

− Квалитет на 
амбиентен 
воздух 

− Примена на обновливи 
извори на енергија и 
гасификација; 

 

− Монитотинг на квалитет на 
амбиетен воздух; 

− Монитотинг на емисии од 
испусти во атмосфетата од 
деловните субјекти. 

− Извештаи за реализацијана 
Планот, 

− Сопствен мониторинг од 
страна на операторите; 

− МЖСПП 
− Локална самоуправа Гевгелија 
−  
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Цели Предмет Индикатори Мониторинг Верификација 

− Зачувување на 
квалитетот на водата 

− Површински води
− Подземни 

води/квалитет на 
вода за пиење од 
бунари во 
најблиските 
населби. 

 

− Изведена пречистителна 
станица; 

 
− Изведена канализациона 

мрежа. 

− Мониторинг на квалитетот на 
водата на испуст од 
пречистителната станица. 

− МЖСПП и 
− Локална самоуправа Гевгелија 

− Зачувување на 
квалитетот на почвата 

− Почва − Изведена пречистителна 
станица; 

− Изведена канализациона 
мрежа; 

− Применети планови за 
управување со отпад; 

− Квалитетот на 
амбиентниот воздух во 
дозволените граници. 

− Мониторинг на квалитетот на 
почвата. 

− МЖСПП и 
− Локална самоуправа Гевгелија 

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

− Медиуми на 
животната 
средина 

− Имплементација на 
програмите за управување 
со отпад за сите 
поединечни објекти;  

− Имплементација на 
мерките, предложени во 
студиите/елаборатите за 
оцена на влијанијата врз 
животната средина. 

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

− МЖСПП и 
− Локална самоуправа Гевгелија 

− Минимизирање на 
појавите од несреќи и 
хаварии 

− Медиуми на 
животната 
средина 

− Примена на препораките 
дадени во студиите / 
планови и програми за 
заштита од несреќи и 
хаварии. 

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

− Извештај за реализација на 
Планот. 
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10.0. НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 
 
За планскиот документ Урбанистичкиот план вон населено место за Мултинаменски 
стопански комплекс на потег Гевгелија – граничен премин Богородица, општина 
Гевгелија, плански период 2009–2019 година, потребно e да се спроведе постапка за 
Стратегиска оцена на животната средина и да се изготви соодветен Извештај. 
 
Планскиот опфат зафаќа површина од 120,00ha на потегот од градот Гевгелија до 
граничниот премин Богородица по должина на магистралниот пат М-1 (Автопат 
Табановце - Богородица – Е75). Урбанистичкиот план се изработува за плански период 
од 10 години (2009-2019 година). 
 
Главни цели на Урбанистичкиот план вон населено место претставуваат: 

− Развој на стопанството во општина Гевгелија и пошироко, со што се создава 
можност за раст на економијата и стандардот на живеење на луѓето, 

− Поволни услови за работа, односно подобрување на бизнис климата, а 
истовремено обезбедување на услови за заштита на животната средина, 

− Обезбедување основа за развој на туризмот,  особено транзитниот туризам за 
потребите на странски и домашни туристи, 

− Создавање на планска основа за организирана изградба на повеќенаменски 
комплекс и формирање на нови капацитети со комерцијална, трговска и 
угостителска дејност, придружени со неопходни сообраќајни површини и 
соодветни инфраструктурни мрежи и објекти, 

− Обезбедување на потребните одредби при издавање локациски услови за 
градежните парцели при изработка на урбанистички проекти за специфична 
наменска употреба на земјиштето, идејни и главни проекти на поединечните 
градби и инфраструктурните објекти, предвидени со овој план, 

− Спречување/намалување на појава на дивоградби. 
 
Со реализација на овој план, како развоен документ, ќе се обезбеди одржлив развој на 
општината Гевгелија, остварено преку: 

− Современа и ефикасна комунална инфраструктурна опременост на комплексот, 
− Обезбедување на брза и лесна сообраќајна врска со непосредната околина и 

пошироко со Општината, 
− Создавање на предуслови како можност за привлекување на странски капитал, 
− Зголемено ангажирање на расположивата работна сила преку нови 

вработувања во дејностите предвидени со урбанистичкиот план, 
− Рационално користење на земјиштето, 
− Оформување на амбиентни целини и оформување културен пејсаж, 
− Подигнување на хуманоста во просторот и непречено движење на 

хендикепираните лица, 
− Обезбедување на концепциски решенија и мерки за заштита на животната 

средина и за заштита и спасување. 
 
Врска со други плански документи: 

− Стратегијата за одржлив развој на општина Гевгелија 2006 - 2011,  
− Просторен план на Р.Македонија 2002-2020 година, 
− Планот за развој на  Југоисточниот плански регион,  
− Вториот Национален Еколошки Акционен План на РМ (НЕАП II, 2006),  
− Локалниот Акционен План за животна средина на општина Гевгелија 

(ЛЕАП,1998г.).  
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Со Планот се утврдени следните класи на намени:  
 Б –  Комерцијални и деловни намени (Б1 мали трговски единици, Б2 големи 

трговски единици, Б5 хотелски комплекси), 
 Е – Инфраструктура (Е1 улиична мрежа и  инфраструктура, Е2 Бензински 

пумпни станици, Е3 Некомпатибилна инфраструктура), 
 Д – Зеленило и рекреација (Д1 парковско зеленило, Д2 заштитно зеленило, Д3 

спорт и рекреација) 
 
Во случај на неспроведување на Урбанистичкот план се очекува да се случуваат/ 
еволуираат следниве состојби: 

− Подрачјето кое е во рамките на планскиот опфат и понатаму ќе претставува 
рурална средина со отсуство на долгорочен просторен и равномерен развој, 
односно отсуство на намалување на постојната разлика во однос на условите 
карактеристични за урбаните средини, 

− Отсуство на финансиски вложувања што доведува до слаб социо-економски 
развој, 

− Стагнација на трендот за зголемување на вработеноста, 
− Зголемување на миграцијата село – град, 
− Предностите кои ги нуди близината на автопатот Е-75 за лесен и брз пристап до 

останатите делови од Општината, градот Гевгелија и Републиката ќе останат 
неискористени за развој на нови капацитети со комерцијална и услужна дејност, 
на ова подрачје 

− Стагнација на нивото на животен стандард на локалното население и жителите 
од Општината, 

− Можност за појава на неконтролирана изградба на стопански објекти и со 
несоодветни дејности, што може да доведе до нарушување на квалитетот на 
медиумите на животната средина и загрозување на човековото здравје. 

− Пределската и биолошката разновидност ќе останат непроменети.  
 
При изготвувањето на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина 
извршени се анализи на веројатните влијанија при имплементација на планскиот 
документ, при што, истите се детерминираат како влијанија кои позитивно се 
рефлектираат врз животнат средина и оние кои предизвикуваат негативни ефекти врз 
нејзините медиуми и области. Анализата подразбира разгледување на влијанијата на 
планскиот документ како целина и во поширок обем, од глобален, стратегиски аспект, 
без при тоа, да се разгледуваат поединечните проектни содржини опфатени со Планот. 
За нив (поединечните проекти), во подоцнежната фаза на имплементација на 
урбанистичкиот план, за секој поодделно ќе се изработува оцена на нивното влијание 
врз животната средина и тоа во фаза на градба, оперативна и постоперативна фаза. 
 
Со имплементацијата на Урбанистички план вон населено место за Мултинаменски 
стопански комплекс на потег Гевгелија - Граничен премин Богородица, општина 
Гевгелија, за плански период 2009–2019 година, се очекуваат позитивни влијанија врз 
социо-економскиот развој на Општинатa и пошироко, и тоа: 
 

- Подобрување на бизнис климата, 
- Развој на комерцијални, трговски и угостителски дејности, 
- Развој на туризмот, 
- Отворање на нови работни места, 
- Зголемување на доходот по глава на жител и стапката на економски раст, 
- Зголемување на нивото на животен стандард, 
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користејќи ги притоа предностите што ги нуди местоположбата на овој повеќенаменски 
комплекс-добрите комуникациски врски и близината на пограничниот премин.  
 
Изградбата на комплексот се очекува да предизвика позитивни импулси и ефекти врз 
целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна 
опременост и уреденост на просторот и се разбира економски ефекти манифестирани 
преку привлекување на нови инвестициони вложувања.  
 
Со имплементација на планскиот документ се очекуваат позитивни долгорочни 
влијанија врз демографскиот развој на населението од околината. Отворањето на 
нови работни места, истовремено заради атрактивноста на комплексот и привлекување 
на инвеститори во подолг временски период, како и зголемувањето на пазарниот 
потенцијал, ќе доведе до зголемување на нивото на животен стандард, што ќе 
резултира со намалување на миграцијата село-град.   
 
Во прилог на заштитата на животата средина и човековото здравје одат и 
предвидената класа на намена Д2 со плански решенија во смисла на: обезбедување на 
дрвореди и друго зеленило и богато хортикултурно уредување на комплексот и 
сообраќајниците. Исто така, со предвидените  посебни водоводни и канализациони 
мрежи со третман на отпадните води и организирано управување со отпадот, можноста 
за загадување на медиумите на животната средина (почва, површински и подземни 
води и воздух) ќе се сведе на минимум, а со самото тоа и можноста за загрозување на 
човековото здравје. 
 
Во текот на изградбата на поединечните деловни и инфраструктурни објекти, 
прeдвидени со овој урбанистички план, се очекуваат времени и локални влијанија во 
смисла на директни афектирања врз човековото здравје, како резултат на појавата на 
бучава, вибрации, емисии во воздухот од возилата, прашина итн. Нивниот интензитет и 
обем детално ќе биде анализиран со изработка на соодветните студии за оцена на 
влијнието на проектите врз животнат средина и елаборатите за заштита на животната 
средина. 
 
При изработка на планскиот документ и анализите за природата  и користење на 
земјиштето кое се наоѓа во планскиот опфат, констатирано е дека опфатот се 
однесува на земјоделско земјиште кое ќе биде пренаменето за друга дејност. Со 
имплементацијана на овој урбанистички план ќе се оствари рационално користење на 
земјиштето преку неговата пренамена, кое ќе ефектуира со веќе споменатите 
бенефити. 
 
Не се очекуваат значителни негативни влијанија врз почвата како резултат на 
имплементација на урбанистичкот план, имајќи ги во предвид добро компонираните 
плански решенија за комуналната инфраструктура од аспект на соодветно управување 
со отпадните води и отпадот генериран во мултинаменскиот комплекс. Со ваквите 
решенија се дава можност, работењето на идните деловни субјекти, како и 
инфраструктурните објекти да се остварува нормално и со доследно спрoведување на 
законските обврски  да спречат било какво загадување на почвата во самиот комплекс 
и надвор од него.  
 
Индиректното негативно влијание врз квалитетот на почвата како резултат на 
издувните гасови од возилата и емисиите во воздух од планираните капацитети во 
разгледуваниот плански опфат, иако долготрајни, се проценуваат како не многу 
значајни, со оглед на предвидените заштитни зелени зони и природата на 
предвидените дејности. 
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Не се очекуваат значителни влијанија врз површинските и подземните води. 
Планските решенија за комуналната инфраструктура и одведувањето на фекалните и 
атмосферски води од мултинаменскиот комплекс (пречистителна станица за фекални 
отпадниводи) нема да дозволат истите неконтролирано да се испуштаат во реката 
Вардар. Неправилното управување со отпадот, може да доведе до нарушување на 
квалитетот на подземните и површинските води.  
 
Со имплементација на Урбанистичкиот план не се очекуваат значителни негативни 
влијанија врз квалитетот на амбиентниот воздух и промена на климатските фактори 
од работата на планираните деловните субјекти - заради видот и природата на нивната 
основна дејност.  
 
Зголемувањето на фреквентноста на возила во самиот комплекс (користејќи го 
автопатот Е-75 како можност за најлесен пристап),  претставува потенцијална можност 
за нарушување на квалитетот на амбиентниот воздух. Сепак, предвидените плански 
решенија за сообраќајната инфраструктура со обезбедување на заштитни зелени 
појаси и богато хортикултурно уредување во самиот комплекс, преставуваат основа да 
се очекува дека тоа нема да придонесе кон значајни нарушувања на квалитетот на 
воздухот во поширокото подрачје или да доведе до климатски промени. 
 
Со реализацијата на овој Урбанистички план можни се негативни влијанија врз 
животната средина предизвикани од зголемена бучава. Изворите на бучава главно се: 
рабоата на угостителските објекти и зголемената фреквенција  на моторни возила.  
 
Според планските решенија отпадот кој ќе се генерира во комплексот ќе се изнесува 
од страна на  овластени фирми и ќе се депонира на соодветни депонии. Ова се 
однесува на комерцијален отпад кој според природата на дејностите кои ќе се одвиваат 
во комлексот,  ќе бидат најмногу застапени. Не се очекуваат значајни влијанија од овој 
вид отпад. 
 
Во пределот кој се наоѓа во рамките на планскиот опфат не се евидентирани 
карактеристични видови од флора и фауна, ендемични и загрозени видови, како и 
карактеристични живеалишта. 
 
Со реализацијата на Урбанистичкиот план се очекуваат негативни влијанија врз 
флората и фауната кои се наоѓаат на просторот на планскиот опфат, но истите нема 
да бидат значајни. 
 
Повеќенаменскиот комплекс ќе има негативно влијание на птиците бидејќи тие се 
чуствителни при човеково присувство. Меѓутоа мора да се земе во предвид и фактот 
дека на овој простор тоа присуство е евидентно (интензивниот сообраќај по автопатот). 
 
Заради деградирање на живеалиштата и прекинување на ареалите на движење, се 
очекува раселување на дел од животинскиот свет во околниот предел со исти 
особености. Динамиката на ваквите влијанија ќе завист од динамиката на реализирање 
на Урбанистичкиот план.  Негативните влијанија ќе бидат локални, но не се очакува да 
бидат значителни. 
 
На локалитетот на кој е планирана изградбата на овој комлекс не се евидентирани 
значајни материјални добра. Реализацијата на овој Урбанистички план ќе има 
долгорочни  позитивни  влијанија. Вредноста на земјиштето ќе се зголеми  и од 
земјоделско земјиште ќе стане простор за урбан развој.  
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Исто така и магистралниот пат, која ги исполнува своите основни намени и цели, со 
имплементација на овој план, ќе добие поголено значење и функционалност заради 
можноста за брза и лесна транспортна комуникација  со околината и пошироко. 
 
На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културно-историски 
наследства, па повеќенаменскиот комплекс нема да има никакво влијание. 
 
Имплементацијата на Урбанистичкиот план ќе има позитивно влијание на пределот 
заради збогатување на неговата разновидност, а особено од аспект на пејсажна и 
функционална компонираност со постојната сообраќајница и ќе делува како една 
осмислена урбанизирана целина во која покрај градежните објекти се предвидени 
зелени површини со хортикултурно уредување. 
 
Соодветно на влијанијата, односно на причините кои придонесуваат планскиот 
документ да има негативни влијанија врз животната средина, планирани се мерки за 
заштита, намалување и неутрализирање на овие влијанија. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз населението и човековото здравје 
Имплементацијата на планскиот документ се очекува позитивно да влијанија врз 
демографскиот развој на населението од околината. Природата на планираните 
содржини во повеќенаменскиот комлекс, доследното спроведување на планските 
решенија за сообраќајната инфраструктура (појаси заштитно зеленило и хортикултурно 
уредување) и комуналната инфраструктура (изведба на водоводни и канализациони 
мрежи со третман на отпадните води, организирано управување со отпадот и сл.), ќе 
бидат доволна гаранција за директа и индиректна заштита на човековото здравје. 
Имено, со овие решенија можноста за загадување на медиумите на животната средина 
(почва, површински и подземни води и воздух) ќе се сведе на минимум, а со самото тоа 
и можноста за загрозување на човековото здравје. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз почвата 
Добро компонираните плански решенија за комуналнат инфраструктура (управувањето 
со отпадните води и отпадот) претставуваат основен предуслов ризикот од загадување 
на почвата да биде сведен на минимум. Со доследно спроведување на законските 
обрски на секој деловен субјект во  комплексот ќе се спречи било какво загадување на 
почвата во самиот комплекс и надвор од него. Дополнителни мерки не се потребни.  
 
Мерки за заштита на површинските и подземните води 
Мерките се вградени во техничките и организациони решенија на планскиот документ. 
Предвидено е собирање и одведување на фекалните отпадни води, нивен третман во 
пречистителна станица пред испуштање во површинскиот реципиент. Исто така, 
предвидено е собирање и одведување на атмосферските води, со претходно нивно 
третирање во маслофаќачи. Не се очекува генерирање на технолошки отпадни води, а 
планирано е организирано собирање и одведување на отпадот на легална депонија. 
Дополнителни мерки не се потребни. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз воздухот и климатските фактори 
Мерки кои ќе придонесат за намалување на влијанијата врз квалитетот на амбиентниот 
воздух како резултат на емисијата на издувни гасови од зголемената фреквенција на 
возилата, генерално се однесуваат на употребата на еколошки горива. Во однос на 
мерките кои се однесуваат на самата локација на комплексот и сообраќајниците кои 
поминуваат низ него, тие се вградени во сообраќајните плански решенија за 
формирање на заштитен зелен појас и хортикултурно уредување на комплексот. Во 
однос на емисијата на загадувачки супстанции во воздухот од стацинарните извори со 
согорувачки процеси (најверојатно котли со мала снага, наменети за греење) како 
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превентивана мерка претставува употреба на најсовремени горачи (со низок NOx) и 
употреба на гориво со мала содржина на сулфур (екстра лесно масло) или природен 
гас (што се планира во иднина, но во моментов не е достапен на тоа подрачје). Исто 
така, генерално се препорачува користење на алтернативни извори на енергија 
(пример: сончеви колектори кои би биле ефикасни  со оглед на климатските 
карактеристики на ова подрачје). 
 
Мерки за намалување на влијанијата предизвикани од зголемена бучава 
Во однос на влијанијата од бучавата се препорачува изградба на објектите од 
квалитетни материјали со добра звучна изолација, оформување на соодветно 
заштитно зеленило и поставување на заштитни звучни зидови. 
 
Мерки за намалување на влијанијата предизвикани од создавањето на отпад 
Мерките за намалување на влијанијата од управувањето со отпадот се однесуваат на 
доследното исполнување на законските обврски за управувањето со него, бидејќи                  
останатите мерки се вградени во техничките и организациони решенија на планскиот 
документ - собирање и одведување на овој отпад на легални депонии. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз флората и фауната 
Со формирање на заштитните зелени зони со висока и ниска вегетација и 
хортикултурно уредување на комплексот, дел од флората ќе се компензира, а со тоа ќе 
се ублажат негативните влијанија. Примената на предвидените мерки за правилно 
управување со просторот, отпадните води и отпадот,  индиректно ќе се ублажат 
негативни влијанија врз флората и фауната. Исто така, за намалување на влијанијата 
врз поедини видови од флората и фауната, се препорачува разгледување на мерки во 
постапката на оцена на влијанијата од секој поединечен проект, како и од секоја 
поединечна инфраструктурна активност, планирани во комплексот.  
 
Мерки за заштита на  материјалните придобивки 
Реализацијата на овој Урбанистички план ќе има долгорочни  позитивни  влијанија. 
Мерки не се предвидени. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз културното наследство 
На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културни наслетства. 
Мерки не се предвидени. 
 
Мерки предвидени за заштита од несреќи и хаварии 
Мерки за заштита, пропишани со овој плански документ, преставуваат урбанистички 
мерки за заштита на опфатот од неповолни фактори и нивното негативно влијание на 
животната  и работната средина. Како најбитно, во мерки на заштита се смета 
оневозможување на појавата на неконтролирано градење, односно градењето без 
планска документација. Тоа претставува можност за изнаоѓање на импровизирачки 
решенија без притоа,  комплексно да се предвидат мерки за решавање  на опасноста 
од природни стихии, ерозија, земјотреси, поплави, мерки за заштита од областа 
општонародна одбрана, заштита на изворишта на вода за пиење и слично. 
 
Со овој Урбанистички план концепциски се предвидуваат сите потребни мерки за 
заштита од несреќи и хаварии, придржувајки се притоа кон законските обврски од оваа 
област. Имено, во однос на заштитата од пожари, предвидено е обезбедување на 
потребната количина на вода за противпожарна заштита со која треба да биде снабден 
повеќенаменскиот комплекс. Исто така, внатрешната сообраќајна инфраструктура, со 
соодветната широчина и пристапност на улиците до сите парцели од комплексот, 
овозможуваат лесен и брз пристап во случај на евентуален пожар. Оваа особеност 
исто така има голема предност не само во случаите на интервенција туку и при 
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евакуација и спасување.  Секако дека  при понатамошната изработка на архитектонско-
урбанистичките проекти  детално ќе се разработи оваа заштита за секој од деловните 
објекти, во зависност од нивната намена, пожарното оптоварување, типот на градба и 
слично. 
 
Согласно Просторниот план на Република Македонија и согласно Законот за одбрана 
(Сл. в. на РМ бр. 42/01), Законот  заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр. 36/04) и 
Законот за управување со кризи (Сл. в. на РМ бр. 29/05), анализираниот простор се 
наоѓа во регион на максимален степен на загрозеност од воени дејства. Според тоа во 
согласност со член 53 од Законот заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр. 36/04) 
задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување при големи 
разурнувања. Тоа опфаќа пред сé, изградба на објекти отпорни на сеизмички дејствија, 
регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи. Нема 
можности за технолошки катастрофи, со оглед на намената на просторот. 
 
За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, задолжително треба да 
се обезбедат средства за лична и колективна заштита, материјално-технички средства 
потребни за спроведување на мерките за заштита и спасување, обука за примена на 
средствата за заштита и спасување во соодветни центри за обука.Составен дел на овој 
Урбанистички план се и конкретните мерки за создавање услови за непречено 
движење на инвалидизирани лица во рамките на планскиот опфат во согласност со 
член 76 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. 
весник на Р. Македонија бр. 78/06). 
 
При изработката на плански документи со кои се предвидува уредување на простори 
наменети за изведување на проекти се врши анализа на алтернативни решенија од 
аспект на избрана локација, нејзината намена, економската оправданост и 
финансиските можности со цел да се изнајде најдоброто решение кое ќе придонесе за 
максимална можна заштита на животната средина. 
 
Пред отпочнувањето со изработката на Урбанистички план вон населено место за 
Мултинаменски стопански комплекс на потег Гевгелија - Граничен премин Богородица, 
општина Гевгелија, предвид беа земени одредени определби кои начелно требаше да 
бидат испонети, а кои, со самото тоа, го обликуваа планскиот документ. Тоа се: 
 

1. Во однос на намената одлучено е да се изработи урбанистички план  во чии 
рамки на планскиот опфат ќе бидат застапени  дејности со класа на намена 
комерцијална, трговска и угостителска, со содветни компатибилни дејности. 

2. Комплексот да биде надвор од населено место, 
3. Локацијата да биде во близина на граничниот премин и да има добра 

сообраќајна врска со околината.  
 
Водејќи се од горенаведените определби, разгледувањето на алтернативни решенија е 
сведено на ниво на компатибилните класи на намена, задржувајќи ги основните 
содржини кои се планирани во опфатот. Овие алтернативни можности се дефинирани 
во Општите услови за просторен развој на планот, а се во согласност со Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.  
 
Со реализација на Планот за мониторинг на животната средина ќе се приберат 
податоци кои можат да послужат за документирање на статусот на одреден медиум на 
животната средина (воздух, вода, почва) и нејзините области, како и следење на 
ефектите од применетите мерки за ублажување. Исто така, планот овозможува 
воспоставување на интерактивна врска помеѓу сите вклучени страни и претставува 
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основа за надлежните институции, да го контролираат процесот на спроведување на 
законската регулатива и да донесуваат правилни одлуки.  
 
Основните цели на Планот за мониторинг се: 

• Да се потврди дека договорените услови при одобрувањето на планскиот 
документ се соодветно спроведени,  

• Да се потврди дека влијанијата се во рамките на предвидените или дозволените 
гранични вредности, 

• Да се овозможи управување со непредвидените влијанија или промени, 
• Да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат 

придобивките во однос на заштитата на животната средина. 
 
Реализцијата на Планот за мониториг подразбира следење на соодветни индикатори 
преку кои ќе се согледаат остварувањата на целите на планскиот документ, како и 
следење на промените на состојбата на медумите на животната средина  како резултат 
на имплементацијата на планскиот документ, во согласност со законските обврски.  
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11.0. РЕЗИМЕ ОД ЈАВНА РАСПРАВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Извештај за СОЖС за  УПВНМ за Мултинаменски стопански комплекс на потег Гевгелија–
граничен премин Богородица, општина Гевгелија, 2009–2019 год.  

Технолаб, Скопје 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 
 

− Техничка документација поврзана со Урбанистичкиот план вон населено место 
за Мултинаменски стопански комплекс на потег Гевгелија – граничен премин 
Богородица, општина Гевгелија, плански период 2009–2019 година, 

 
− Стратегија за одржлив развој, 2006 – 2011, Општина Гевгелија 
 
− Директива за стратегиска оцена на животната средина (2001/42/EC), 

 
− Просторен План на Република Македонија, 

 
− План за развој на  Југоисточниот плански регион, 

 
− Студија за состојбата со биолошката разновидност во Република Македонија 

(Прв национален извештај) 2003, Министерство за животна средина и просторно 
планирање. 
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