
 

 

До:   Министерство за животна средина и просторно планирање 

Сектор за просторно планирање 

Предмет:  Поднесување на Одлука и Формулар за спроведување на стратегиска оцнеа 
на животна средина 

 

 

Почитувани, 

Согласно обврските дадени во член 65 од Законот за животна средина, 
Министерство за транспорт и врски, како доносител на планскиот документ, донесе 
Одлука за спроведување на стратегиска оцена на животната средина за планскиот 
документ Државна урбанистичко планска документација за определување на 
градежна парцела со намена Г1- тешка индустрија за експлоатација на минералната 
суровина бакар на локалитетот “Боров дол” во општинa Штип, општинa Радовиш и 
општинa Конче.  

Во таа насока, во прилог на овој допис Ви доставуваме Одлука и Формулар за 
спроведување на стратегиска оцена со цел понатамошно спроведување на процедурата 
согласно одредбите од Законот за животна. 

Со почит, 

 

Министерство за транспорт и врски,  

Министер 

 

 

 

 

Прилог:  

- Одлука и Формулар за спроведување на стратегиска оцена на животната средина. 



Bp3 OCHOBa Ha I..lneH 65, CTaB (6) O,Q 3aKoHoT sa >t<L>1BOTHaTacpenuua ("CnY>K6eH BeCHL>1KHa
Peny6nL>1Ka MaKe,QOHL>1ja" 6p. 53/05, 81/05, 24/07,159/08,83/09,48/10,124/10,51/11,123/12,93/13,
187/13,42/14 L>144/15), ML>1HL>1CTepOTsa rpascnopr L>1BPCKL>1,Ha ,QeH01,A2. 2017 ro,QL>1Ha,ncsece:

1. .3a nnaHCKL>10T ,QoKYMeHT .Qp>KaBHa yp6aHIr1CTIr1'JKO nnaacxa AOKYMeHTa,-,lr1ja aa onpenenyaaree Ha
rpaAe>KHa napuena eo HaMeHa r1- TeWKa Ir1HAYCTplr1ja aa excnnoarauaja Ha MIr1HepanHaTa
CypOBIr1Ha 6aKap Ha nOKanlr1TeTOT "60POB non" BO OnWTIr1Ha lllran, OnWTIr1Ha PaAOBIr1W Ir1
OnWTIr1Ha KOH'Je, WTO ja ,QOHeCYBa ML>1HL>1CTepOT3a rpaacnopr L>1BPCKL>1,nOTpe6HO e na ce cnposene
CTpaTerL>1CKa oueua Ha BnL>1jaHL>1eTOBp3 >KL>1BOTHaTacpennaa, BO cornacsocr eo 4neH 65 O,Q 3aKoHoT
aa >KL>1BOTHaTacpennua.

2. Kaxo OpraHL>1 3aCerHaTL>1 0,Q L>1MnneMeHTallL>1jaTa Ha nnaHCKL>10T ,QOKYMeHT .Qp>KaBHa yp6aHIr1CTIr1'JKO
nnaacxa AOKYMeHTa,-,lr1ja aa onpenenyeajee Ha rpanesora napuena co HaMeHa r1- TeWKa
Ir1HAYCTplr1jaaa excnnoarauaja Ha MIr1HepanHaTa CypOBIr1Ha 6aKap Ha nOKanlr1TeTOT "60POB non"
BO OnWTIr1Ha Illran, OnWTIr1Ha PaAOBIr1W Ir1OnWTIr1Ha KOH'Je ce onpenenysaar: ML>1HL>1CTepCTBOaa
rpascnopr L>1BPCKL>1,ML>1HL>1CTepCTBOaa >KL>1BOTHacpenuaa L>1npocropso nnaanpa-se, ML>1HL>1CTepCTBO
aa eKOHOML>1ja, ML>1HL>1CTepCTBOaa kyrrrypa - ynpasa aa xyrrrypao L>1CTOPL>1CKOHacne,QCTBO, OnWTL>1HL>1Te
WTL>1n - Pa,QOBL>1W- KOH4e, V1CT04eH L>1Jyr0L>1CT04eH nnaHCKL>1 perL>10H, nOKanHL>1 jaBHL>1 KOMYHanHL>1
npernpajaraja, HeBna,QL>1HL>1OpraHL>13allL>1L>1.

3. 3a nnaHCKL>10T ,QoKYMeHT .Qp>KaBHa yp6aHlr1cTIr1'JKO nnascxa AOKYMeHTa,-,lr1ja aa onpenenyaa-se Ha
rpaAe>KHa napuena eo HaMeHa r1- TeWKa Ir1HAYCTplr1ja aa excnnoarauaja Ha MIr1HepanHaTa
CypOBIr1Ha 6aKap Ha nOKanlr1TeTOT "60POB non" BO OnWTIr1Ha WTlr1n, OnWTIr1Ha PaAOBIr1W Ir1
OnWTIr1Ha KOH'Je, sa 4L>1ja L>13pa60TKa e onrosopen KBA,QAP .000 Cxonje, a ro ,QOHeCYBa
ML>1HL>1CTepCTBOsa rpascnopr L>1 BPCKL>1, ,QOHeCYBal-beTO Ha nnaHCKL>10T ,QOKYMeHT, .Qp>KaBHa
yp6aHIr1CTIr1'JKO nnaacxa AOKYMeHTa,-,lr1ja aa onpenenyea-se Ha rpaAe>KHa napuena co HaMeHa
r1- TeWKa Ir1HAYCTplr1ja aa excnnoarauaja Ha MIr1HepanHaTa CypOBIr1Ha 6aKap Ha nOKanlr1TeTOT
"60POB non" BO OnWTIr1Ha WTlr1n, OnWTIr1Ha PaAOBIr1W Ir1OnWTIr1Ha KOH'Je Ke L>1MaBnL>1jaHL>1eBp3
>KL>1BOTHaTacpenasa.

4. Cornacso 4neH 66-a 0,Q 3aKoHoT aa >KL>1BOTHaTacpenasa L>1cpaKTOT nexa eo nnaHCKL>10T ,QoKYMeHT ce
npe,QBL>1,QyBa L>13Be,QYBal-be Ha npoekr aa KOj e nOTpe6HO na ce cnposene nocranka aa oueua Ha
BnL>1jaHL>1eTOHa npOeKTOT Bp3 >KL>1BOTHaTa cpenuua, nocranxara aa CTpaTerL>1CKaTa ouesa Ke ce
cnposene 3ae,QHO eo nocranxara aa oueua Ha BnL>1jaHL>1eTOHa npOeKTOT Bp3 >KL>1BOTHaTacpennua.
3ae,QHL>14KOcnposenyea-se Ha ,QBeTe nOCTanKL>1Ke OB03MO>KL>1noecpaxacso BKny4yBal-be Ha aCneKTOT
Ha >KL>1BOTHaTacpennua BO rpasa Ha L>13pa60TKa Ha nnascxara L>1rtpoexn-a ,QoKYMeHTallL>1ja, O,QHOCHO
HaBpeMeHo npe,QBL>1,QyBal-be L>1nnauapatse Ha MepKL>1aa 3aWTL>1Ta, HaManYBal-be L>1HeYTpanL>13L>1pal-be
Ha BnL>1jaHL>1jaTaBp3 >KL>1BOTHaTacpennsa 0,Q L>1MnneMeHTallL>1ja Ha nnaHCKL>10T L>1npOeKTHL>10T ,QOKYMeHT.
KOHcynTallL>1L>1Te L>1Y4eCTBOTO Ha jasaocra Ke ce cnposene cornacao 4neH 69 (V13BecTYBal-be L>1
Y4eCTBO Ha jaBHOCTa) 0,Q 3aKoHoT aa >KL>1BOTHacpennaa L>1cornacso Ypeatiara 3a Y4eCTBO Ha
jassocra BO TeKOT Ha L>13pa60TKaTa Ha nponL>1CL>1L>1,QpyrL>1a KTL>1, KaKO nnaHOBL>1 L>1nporpaaa 0,Q 06naCTa
Ha >KL>1BOTHaTacpeziuaa (Cn. BeCHL>1K6p.147/08).

5. 06eMOT Ha V13BewTajoT sa CTpaTerL>1CKa ouesa rpeoa ,Qa rL>1oncpar« cne,QHL>1Te acnexm: 3aWTIr1Ta Ha
MeAIr1YMIr1Te Ha >KIr1BOTHaTa CpeAIr1Ha (nO'JBa, BOAIr1, B03AYX), ynpaayeau-e eo xaanarer Ha
aM61r1eHTeH B03AYX, nOBpWIr1HCKIr1 Ir1nOA3eMHIr1 BOAIr1, 3aWTIr1Ta Ha nO'JBIr1, 3aWTIr1Ta OA 6Y'JaBa,
ynorpetia Ha 3eMjIr1WTeTO, ynpaayaaiee eo OTnaA, 61r10nOWKa Ir1 npenencxa pa3HOBIr1AHOCT,
CO,-,1r10-eKOHOMCKIr1paaao] Ha OnWTIr1HIr1Te tllran - PaAOBIr1W - KOH'Je, aaceneuae Ir1'JOBeKOBOTO
snpaa]e, xyrrrypao Ir1Ir1CTOPIr1CKOHacneACTBO, 3aWTIr1Ta OA HeCpeKIr1 Ir1xaaapaa.

6. O,QnYKaTa 3ae,QHO eo rpopwynapor sa onpenenyearse Ha norpetiara 0,Q cnpoeenyea-se Ha
CTpaTerL>1CKa oueua ce 06jaBYBa Ha L>1HTepHeT crpauara Ha ML>1HL>1CTepCTBO3a rpascnopr L>1BpCKL>1Ha
cnensara Be6 anpeca/a: http://www.mtc.gov.mk/.



7. npOH1B oaaa oAnYKa jaasocra I-1Ma npaso Ha >Kan6a AO .Qp>KaBHaTa KOMl-1cl-1jaaa OAnYYYBafbe BO
ynpasaa nocranxa 1-1nocranka OA pa60TeH OAHOC OA BTOP crenea BO POK OA 15 AeHa OA AeHOT Ha
06jaBYBafbe Ha OAnYKaTa Ha se6 crpasara.

6p. 2. 4 - ~1..2~oI ~
MeCTO: Cxonje

MHHHCTepCTBO aa rpaacnopr H
BpCKH

MHHHCTep

rOpaH CyrapecKH

7j;>~
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Податоци за органот кој го изработува планскиот документ 

Назив на планскиот 
документ 

Државна урбанистичко планска документација за определување 
на градежна парцела со намена Г1- тешка индустрија за 
експлоатација на минералната суровина бакар на локалитетот 
“Боров дол” во општинa Штип, општинa Радовиш и општинa Конче 

Орган надлежен за 
изработка на 
планскиот документ 

Министерство за транспорт и врски 

Орган надлежен за 
донесување на 
планскиот документ 

Министер за транспорт и врски 

 
Податоци за изработувачот на планскиот документ 

Име на лицето 
овластено за 
подготвување на 
планскиот документ 

Во име на Министерство за транспорт и врски, КВАДАР ДОО Скопје 
 

Назив на работното 
место 

Биљана Петрова, одговорен планер 

Контакт податоци на 
лицето 

Ул. Никола Русински 3-1/5, Скопје 
www.kvadar.com.mk 
тел: 02 5200 929 
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Основни податоци за планскиот документ 
Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или 
друга одредба) 
Закон за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 
31/16, 163/16) и подзаконските акти кои произлегуваат од истиот, односно Правилникот за 
поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови („Сл. 
весник на РМ“ бр. 78/06) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 
(„Сл. Весник на РМ“ бр. 142/15, 217/15, 222//15, 228/15, 3516, 99/16, 134/16), Законот за 
градење (пречистен текст „Сл.Весник“ бр. 39/12), Условите за планирање на просторот кои 
произлегуваат од Просторниот план на Р. Македонија (тех.бр. Y12017, од август 2017 година), 
согласно кои е издадено Решение за Услови за планирање на просторот од Министерството 
за животна средина и просторно планирање (Арх.бр. УП1-15 1154/2017 од 15.08.2017 година) 
како и одобрена Планска програма.  
Дали се донесува нов плански документ или се вршат измени на постојниот? 

 
ДА  Се донесува нов плански документ 

 
Доколку се врши измена на постоечки плански документ наведете го називот на стариот 
плански документ и причините за негово изменување? 

/ 
Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за 
животна средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа. 
Да. Планскиот документ се однесува на областа просторното и урбанистичкото планирање и 
користењето на земјиштето.  
Дали планскиот документ е определен со уредбата за стратегиите, плановите и 
програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои 
задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната 
средина и врз животот и здравјето на луѓето. Доколку е определен наведете ја точката и 
алинејата под која е определен. (пр. член 3, точка 1, алинеја 5). 

Да   
Не  

 
Член: 3 

 
Точка 13  

 
Алинеја:  

Дали со планскиот документ се планира реализирање на проект што е предвиден со 
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. 
Доколку одговорот е позитивен наведете за каков проект станува збор. 
Да. Планскиот документ предвидува реализирање на проект вклучен во Уредбата за 
определување на проектите и за критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за 
спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната средина (Службен весник 
на Р.Македонија бр. 74/2005, 109/09, 164/12): 
Прилог 1 Проекти за кои задолжително се  врши оцена на влијанијата врз животната средина 
• Точка 16 - Каменоломи и површински копови каде што експлоатационото поле надминува 

25 ha или јамска експлоатација или екстракција каде што експлоатационото поле 
надминува 150 ha. 

Планскиот документ предвидува воспоставување на рудничка инсталација за површински 
ископ на бакарна руда на локалитетот Боров Дол и нејзина понатамошна преработка во 
постројките за дробење, мелење и флотација на рудникот „БУЧИМ“. 
Дали планскиот документ опфаќа користење на мала област од локално значење како 
што е определено со член 65 став 3 од Законот за животна средина. Доколку одговорот е 
ДА, наведете ја површината на областа и нејзиното значење. 
Не 
Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната одлука 
која ќе се донесе. 
Целта е формирање на градежна парцела со намена Г1 – тешка индустрија за комплекс на 
рудник за производство на бакар, локалитет Боров Дол, КО Брест, КО Дамјан, КО Горна 
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Враштица и КО Долна Враштица во Општина Штип, Општина Радовиш и Општина Конче: 
- Просторно – урбанистичкo уредување на локација – градежна парцела со цел 

овозможување услови за градба,  
- Овозможување на услови за градба и воспоставување на руднички комплекс за 

експлоатација на бакарна руда  
Предмет на планскиот документ (пр. транспорт, планирање на просторот и сл.) 
Просторното и урбанистичкото планирање и користењето на земјиштето. 
Периодот за донесување на планскиот документ. 
Во Законот за просторно и урбанистичко планирање за ДУПД нема одреден период за 
донесување на планскиот документ. 
Предвидено ревидирање на планскиот документ. Доколку е предвидено ревидирање, на 
колку години? 
Согласно законските прописи, не е предвидено ревидирање на документот. 
Простор или област опфатени со планскиот документ (пр. географска област, добро е 
да се прикачи мапа). 
Границата на предложениот планскиот опфат територијално зафаќа дел од три општини 
(Штип – Конче – Радовиш) и е дефинирана со следните координати на прекршочни точки:  
             Y                       X      
N1_7 611 353          4 606 050 
N2_7 610 447          4 607 463 
N3_7 611 327          4 607 756 
N4_7 612 000          4 608 500 
N5_7 613 000          4 608 500 
N6_7 613 000          4 606 900 
N7_7 612 266          4 606 538 
N8_7 612 973          4 606 051 
Според опишаните граници, површината на планскиот опфат изнесува 4.723.770,50 m2

 (472,38 
ha). Предложениот плански опфат се наоѓа на територијата на општина Конче, општина Штип и 
мал дел од општина Радовиш во југо-источниот дел на Р. Македонија, на југозападните падини 
на Смрдеш Планина. 
Планскиот опфат се наоѓа во ридско-планински терен со надморски висини кои се движат од 
450 до 730м. Од главниот град на Р. Македонија, Скопје локацијата е оддалечена 130 km, од 
градот Штип 35 km, а од градот Радовиш 15 km. Јужно од магистралниот  пат Струмица - 
Радовиш - Штип, локацијата е поврзана со асфалтен пат до с. Дамјан во должина од 3 km, а 
понатаму со селски-макадамски пат до самото наоѓалиште во должина од 5 km. До најблиската 
железничка станица во Штип оддалеченоста изнесува 37 km . 
Досега за овој плански опфат нема претходно изработена урбанистичка документација. 
Во прилог 1 е дадена карта на граници на плански опфат и опкружување. Во прилог 2 е дадена 
ажурирана геодетска подлога. 
Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот 
документ и дали истите се содржани во акт или документ. 

Да  
Не 

Дали е приложена копија од целите? 
 Да   
Не  

Резиме на влијанијата врз животната средина 
(Да се определи дали имплементацијата на планскиот документ ќе предизвика значително 
влијание врз животната средина, потребно е да ги пополните прашањата кои следат подолу 
како водич за определување на значителното влијание на ефектите врз животната средина, а 
кои се во согласност со Уредбата за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките 
дали определени плански документи  би можеле да имаат значително влијание врз животната 
средина и здравјето на луѓето). 
Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ. 
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Имплементацијата на Државната Урбанистичко Планска Документација за формирање на 
градежна парцела со намена Г1 – тешка индустрија за комплекс на рудник за производство на 
бакар, локалитет Боров Дол, КО Брест, КО Дамјан, КО Горна Враштица и КО Долна Враштица 
во Општина Штип, Општина Радовиш и Општина Конче потенцијално може да биде поврзана 
со позитивни и негативни влијанија.  
Можни позитивни влијанија: 
Имплементацијата на планскиот документ ќе има ефекти врз целото непосредно опкружување 
од аспект на повисока организација, инфаструктурна опременост и уредување на просторот, 
како и на економски ефекти манифестирани преку привлекување на нова работна сила и 
вработување. Со самата реализација ќе се придонесе за развој на подрачјето, како и 
привлекување на нови инвестиции. Со тоа директно ќе се поддржи и поттикне економскиот 
развој на засегнатите општини.    
Можни негативни влијанија: 
Имплементацијата на планскиот документ може да има негативни влијанија врз животната 
средина во делот на водите, почвата, воздухот, биодиверзитет, бучава и управување со 
отпад. Еден дел од влијанијата се очекуваат во градежната фаза, додека друг дел се однесува 
на фазата на работата и истите се неопходно да бидат детално анализирани и оценети. 
 
 

Веројатноста, 
времетраењето, 
фреквентноста и 
повратноста на 

влијанијата 

Постои голема веројатност за појава на влијанијата, како во фазата на 
изградба така и во оперативна фазата. Оние поврзани со фазата на 
изградба во однос на времетраењето ќе бидат ограничени на времето на 
изградба, додека другите се поврзани со имплементацијата на 
активностите предвидени со планскиот документ. Во најголем дел се 
очекува имплементацијата на планскиот документ да биде поврзана со 
повратни влијанија, освен оние поврзани со пределот како резултат на 
активностите на експлоатација.  
Опсегот на влијанијата се очекува да биде локален, односно ограничен 
на опкружувањето на планскиот опфат, т.е. на ниво на општина.   
Секако услов за ова е спроведување на детална оцена на влијанијата врз 
животната средина на ниво на проект, со цел идентификување на сите 
потенцијални влијанија и спроведување на соодветни мерки за контрола 
и спречување.  

 
Кумулативната 

природа на 
влијанијата врз 

животната средина 
и животот и 

здравјето на луѓето 

Во поширокиот регион на планскиот опфат се наоѓа рудникот за 
производство на бакар „Бучим“, чија активност во еден дел е слична како 
активноста предвидена со оваа планска документација (експлоатација на 
минерална суровина). Неопходни се подетални анализи со цел да се 
оцени можноста за кумулативни влијание и нивна оценка и истите треба 
да бидат направени во услови на повеќе достапни технички податоци.  

Прекугранична 
природа на 
влијанијата 

Не се очекуваат прекугранични влијанија. 

Ризиците по 
животот и 

здравјето на 
луѓето и животната 
средина (пр. како 

резултат на 
несреќи) 

Имплементацијата на планскиот документ и изведбата на проектот 
предвиден со планот е поврзан со одреден ризик по животната срединa 
што би можел да се манифестери преку различни влијанија врз 
медиумите на животна средина. 
Аспектот неопходно е да биде дополнително разгледан на ниво на 
оценка на влијанието врз животната средина од проектот предвиден со 
планскиот документ. 

Опсег и 
просторниот обем 

на влијанијата 
(географска област 

и големината на 
популацијата 
која ќе биде 
засегната) 

Опсегот на влијанијата од имплементацијата на планскиот документ е 
дефиниран со планскиот опфат на планскиот документ и негово 
опкружување во локален контекст.  

Потенцијалните економски и социјални влијанија кои би ги предизвикал планскиот документ како 
што се: 
Имплементацијата на планскиот документ се очекува да ги има бројни позитивни економско – 
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социјални влијанија:  
• Овозможување на тековна работа на постоечкиот рударски комбинат Бучим во 

наредните минимум 10 години, а со тоа и континуитет на сите социо-економски 
придобивки поврзани со истиот, 

• Овозможување на тековност на работата на повеќе од 600 вработени во постоечкиот 
рударски комбинат Бучим и со него поврзаните помали бизниси, 

• Нови 150-200 вработувања,  
• Дополнителни буџетски приливи во општината,  
• Позитивни импликации на домашниот пазар директно засегнат со природата на 

активноста што ќе се изведува на локацијата, можност за нови инвестиции,  
• Овозможување на работа за други локални фирми во текот на изградбата и 

оперативната фаза,  
• Подобрување на патната инфраструктура – пристап до село Дамјан, 
• Поттикнување на развојот на засегнатите општини и  можности за имплементација на 

социо-економски проекти во општините од тековните годишни приливи по основ на 
даноци и надоместоци.  

• Позитивен сигнал за идни потенцијални инвеститори. 
• Долгорочно подобрување на нивото на животен стандард. 
• Проектот ќе овозможи зголемување на економските активности во проектното подрачје, 

како резултат на потребата од значаен број и обем на услужни дејности за неговите 
потреби. 

Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на планскиот 
документ: 
Локацијата на проектот не засегнува заштитени национални подрачја, ниту подрачја кои се 
предложени за заштита (Слика 1). 

                         
Слика 1 Локација на проектот во однос на заштитени подрачја 

Локацијата на проектот не засегнува подрачја од Емералд мрежата (Слика 2). 
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Слика 2 Локација на проектот во однос на Емералд подрачја 

Во однос на подрачја од интерес на заштита1, локацијата на проектот зафаќа дел од 
Значајното подрачје за птици (ЗРП) Мантово-Лакавица (Слика 3). Ова подрачје е значајно 
поради присуството на ретки и загрозени видови птици како модровраната (Coracias garrulous) 
и белочелното (нубиско) свраче (Lanius nubicus), како и потенцијално присуство на загрозени 
грабливи птици. 

                         

Слика 3 Локација на проект во однос на подрајча од интерес за заштита 

Предвидената локацијата на проектот во дел се поклопува со пределскиот биокоридор 
Смрдеш. Овој коридор е значаен како врска помеѓу клучното подрачје Плачковица и 
подрачјето за ревитализација Беласица, а во непосредна близина се наоѓа Пилав Тепе како 
потенцијално тесно грло. Коридорот Смрдеш е значаен како простор за периодични и 
сезонски движења на мали цицачи, како и миграција на влечуги и водоземци за време на 
репродуктивниот период. 

За потребите на проектот и студијата за животна средина, ќе бидат направени 
специјалистички истражувања за карактеристиките на биодиверзитетот и пределот. Тие се во 
насока на поставување на основната состојба на животна средина и оценка на можните 

1 Значајни подрачја за птици, Значајни подрачја за растенија, Значајни подрачја за пеперутки 
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влијанија од проектот врз биодиверзитетот. 

Посебни природни 
карактеристики или 

културно наследство 

Природни карактеристики 
Согласно Студијата за заштита на природното наследство, 
изработена за потребите на Просторниот план на Република 
Македонија, на просторот кој е предмет на разработка на Државна 
урбанистичкo-планска документација со намена Г1 – тешка 
индустрија, за комплекс на рудник за бакар, локалитет Боров Дол, 
Општина Штип, Општина Радовиш и Општина Конче, нема 
регистрирано ниту евидентирано природно наследство. 
Културно наследство 
Според Условите за планирање на просторот, на подрачјето на 
општините кои се предмет на анализа има регистрирани недвижни 
споменици на културата (Експертен елаборат) во трите општини. 
КО Дамјан, Општина Радовиш – 17 археолошки локалитети. 
КО Брест, Општина Штип - 3 археолошки локалитети. 
КО Горна Враштица, Општина Конче - 1 археолошки локалитет. 
КО Долна Враштица, Општина Конче - На подрачјето на 
катастарската општина нема регистрирани недвижни споменици на 
културата. 
Во Археолошката карта на Република Македонија што ги проучува 
предисториските и историските слоеви на човековата егзистенција, 
од најстарите времиња до доцниот среден век, на анализираното 
подрачје на општините се евидентирани неколку локалитети. 
Општина Радовиш 
• КО Дамјан - Грамади, населба од доцноантичко време и од 

среден век. 
Општина Штип 
• КО Брест - Крундилов Дол, населба од доцноантичкото време. 

Општина Конче 
• КО Горна Враштица – Манастир-Илиница, средновековен 

сакрален објект. 
• КО Долна Враштица – На подрачјето на катастарската општина 

нема евидентирано археолошки локалитети 
Надминувањата на 

стандардите за квалитет 
на животната средина 

или граничните 
вредности 

Неопходни се поголеми истражувања со цел утврдување 
состојбата на медиумите и можности за надминувања на 
стандардите. 
Имплементацијата на планскиот документ не се очекува да 
предизвика надминување на стандардите за квалитет на 
животната средина и граничните вредности при нормално 
функционирање на проектот во неговите фази од имплементација. 
Аспектот на можни надминувања на стандардите на животната 
средина неопходно е да биде разгледан на ниво на оценка на 
влијанието од проектот предвиден со планскиот документ. 

Интензивна употреба 
на земјиштето 

За предметниот плански опфат до сега нема изработена 
урбанистичка документација. Од тие причини, опфатот немал 
досега намена и истиот во еден дел се користел како пасишта.  
Урбанизацијата на предметниот плански опфат е предвидена со 
цел овозможување на руднички активности за експлоатација на 
минерални суровини. 

Влијанијата врз областите 
или пејзажите кои имаат 

признати статус на 
национални или 

меѓународни заштитени 
подрачја. 

Не се идентификувани области или пејзажи кои имаат признати 
статус на национални или меѓународни заштитени подрачја во 
планскиот опфат или близина на опфатот.  
Доколку такви се утврдат при подеталните анализи на ниво на 
проект, истите ќе бидат земени во предвид и соодветно 
анализирани. 
 

7 

 



Објаснете го степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на 
проекти и други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите 
за работа или според одредувањето на ресурсите: 
Активноста предвидена со планскиот документ се наоѓа во Прилог I од 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, што значи дека за 
истата треба да се спроведе постапка за оцена на влијанието врз животната средина, на ниво 
на студија.  
Објаснете ја околината во близина на проектот односно активноста која се планира да 
се спроведе со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната 
средина. (пр. планот предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на 
индустриска зона, објаснете дали индустриската зона ќе има влијание врз животната 
средина на планираните резиденцијални проекти): 
Предложениот плански опфат се наоѓа на територијата на општина Конче, општина Штип и 
мал дел од општина Радовиш, во југо-источниот дел на Р. Македонија, во југозападните 
падини на Смрдеш Планина. 
Локацијата на проектот се наоѓа во ридско-планински терен со надморски висини кој се движат 
од 450 до 730 m. На североисток е село Дамјан на одалеченост од околу 700 m, на југоисток е 
селото Горна Враштица на одалеченост од околу 350 m, на југ е езерото Мантово на 
одалеченост од 450 m, и на запад е селото Брест на одалеченост од околу 200 m. (Слика 4) 
Наоѓалиштето ,,Боров Дол” е поврзано со с. Дамјан со макадамски-селски пат и асфалтен пат 
с. Дамјан - рудник ,,Бучим”. Вака дефинираниот простор, се наоѓа на околу 6 
kmјужнојугозападно од рудникот Бучим, 11 km југозападно од Радовиш и на околу 20 km 
југоисточно од Штип. 
Површината на планскиот опфат изнесува 4.723.770,50 m2

 (472,38 ha) 

 
Слика 4 Опкружување на планскиот опфат (индикативен преглед) 

Објаснете ја важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на 
животната средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој (да се 
наведе дали обемот на планскиот документ придонесува кон одржливоста и намалување 
на еколошките проблеми. Пр. еден инфраструктурен план може да има поголеми 
влијанија врз животната средина отколку некој образовен план на наставните планови). 
Со правилно планирање и проектирање и добра анализа на влијанијата и нивно правилно 
управување во оперативната фаза, предвидената активност во својата оперативна фаза не се 
очекува да претставува значителен ризик врз животната средина. 
Од исклучителна важност за планот/проектот и неговата околина е целосна и детална анализа 
на сите аспекти поврзани со животна средина визави намерите на планот/проектот, со цел 
идентификација на потенцијалните влијанија и усвојување на мерки за заштита, како во 
планот, така и понатаму во проектната документација. Анализата и вклучувањето на аспектот 
на заштита на животната средина неопходно е да биде базиран на начелата на висок степен 
на заштита, претпазливост, превенција и загадувачот плаќа.  
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Кои еколошки проблеми се релевантни за планскиот документ. Опишете зошто истите се 
релевантни и опишете ја нивната природа и сериозност (објаснете ги проблемите кои 
спроведувањето на планскиот документ може да ги предизвика или да доведе до нивно 
зголемување, проблемите кои може да го забават неговото спроведување, како и 
проблеми кои спроведувањето на планскиот документ може да ги реши или намали). 
Според иницијалните прегледи на постоечката документација за животна средина релевантна 
за планскиот документ, евидентирани се проблеми во управувањето со отпадот (отсутство на 
организирано собирање на комуналниот отпад, отсуство на санитарна депонија, 
неселектирање и управување со специфични видови) проблеми со водоснабдување кај 
одредени населени места во сушни периоди, низок степен на еколошка свест и несоодветно 
управување со отпадни води.   
Неопходни се подетални анализи за да се утврди точната состојба со животната средина, како 
од стратешки аспект и постоење на релеватни закани и ризици за ж.с. и конфликти кои би 
можеле да влијаат на имплементацијата, така и на техничко ниво на имплементација на 
проектот.    
Објаснете како планскиот документ кој е предмет на разгледување е поврзан со друг/и 
плански документ/и во хиерархијата на планирање. Наведете го називот на тој/тие 
плански документ/и и наведете ги клучните влијанија на тие плански документи врз 
животната средина. Определете ги разликите во клучните одлуки што се носат со 
предметниот плански документ и другите плански документи кои биле или ќе бидат 
предмет на оцена. 
Државната Урбанистичко Планска Документација за формирање на градежна парцела со 
намена Г1 – тешка индустрија за комплекс на рудник за производство на бакар на локалитет 
Боров Дол, општини Штип – Радовиш - Конче, е изработена врз основа на просторните 
можности на локацијата, постојната состојба, Ажурираната геодетска подлога, Планската 
програма и одредбите кои произлегуваат од Просторниот план на Р. Македонија. 
Планската документација е изготвена согласно со Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 
55/13,163/13 и 42/14) и во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13, 37/14 и 
125/14) и Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на 
урбанистичките планови  (Сл. весник на РМ бр. 78/06 и 37/14).  
Од аспект на просторниот развој на земјата, планскиот документ хиерархиски е поврзан со 
Просторниот план на РМ. Наоѓалиштето на бакарна руда Боров Дол (руден реон Бучим – 
Дамјан – Боров Дол), како дел од Српско-македонската металогена провинција и перспективен 
концесиски простор, е идентификувано во Просторниот план на РМ, во експертскиот елаборат 
“Состојба и можности за користење на минералните суровини“2). Допопнително, планскиот 
документ е поврзан со Просторниот план на Источен плански регион (2013-2030), (нацрт 
(2016)). Овој просторен план го идентификува наоѓалиштето Боров Дол, како еден од 
приоритетните локалитети за експлоатција на металична минерална суровина во регионот. 
Во делот на одржливиот развој, планскиот документ е поврзан со Националната стратегија за 
одржлив развој на РМ (2009-2030). Дополнително, на национално ниво, планскиот документ е 
поврзан со Стратегијата за регионален развој на Република Македонија (2009–2019). На 
регионално ниво, планскиот документ е поврзан со Програмата за развој на Источен плански 
регион (2015–2019) и со Програмата за развој на Jугоисточниот плански регион (2015–2019).  
На локално ниво, планскиот документ е поврзан со Стратегијата за локален економски развој 
(ЛЕР) на општина Радовиш и Конче (2007-2011) и Стратегијата за ЛЕР на општина Штип (2012-
2017).  
Од аспект на управување со животната средина, планскиот документ хиерархиски е поврзан 
со Националниот еколошки акционен план (НЕАП) како највисок стратешки документ за 
управување со животната средина на национално ниво.  
На локално ниво, планскиот документ е поврзан со локалните акционен планови за животна 
средина на општините (ЛЕАП) на Општина Штип и ЛЕАП на Општина Радовиш.   
Во делот на управувањето со отпадот, планскиот документ е поврзан со националната 
Стратегија за управување со отпад (2008-2020) и националниот План за управување со отпад 
(2009-2015).  

2) Извор: Просторен план на Република Македонија (2002-2020) 
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Bo AenOT Ha ynpaayaa-sero eo SOAl.1Te, nnaHCKI.10T AOKYMeHT e noapaaa eo Crparernjara 3a SOAI.1
Ha PM (2012-2042). Bo AenOT Ha ynpaaysarsero eo KSanl.1TeTOT Ha aM61.1eHTHI.10T S03AYX,
nnaHCKI.10T AOKYMeHT e noapaas eo Ha41.10HanHI.1Te CTpaTeWKI.1 onpenenoa nOCTaSeHI.1 so
Ha41.10HanHI.10T nnaa sa 3aWTI.1Ta Ha aM61.1eHTHI.10TS03AYX (2013-2018).
,QOKOl1KY noreuuajannare B11HjaHHja Ha K11Y'IHHTe OAl1YKH BO nl1aHCKHOT AOKYMeHT aexe 6Hl1e
npeAMeT Ha oueaa Hl1H BeKe 6Hl1e paarnenaaa BO APyrH nl1aHCKH AOKYMeHTH BO aexoja
nopaaeuiaa 4>a3a, pe3HMHpajTe rH maBHHTe 3aK11YlfOLlH Ha Taa oueua H KaKO THe 3aK11YlfOLlH ce
KopHCTeHH BO npOLleCOT Ha OA11Y'lYBatbe. Onauiere Aa11H npeTXOAHO cnpoaeneuara OLleHKa e
aanpaaeua cornacao HajHoBHTe C03HaHHja aa Bl1HjaHHjaTa Bp3 >KHBOTHaTa cpenaaa eo uen na

• MO>Ke HCTaTa Aa ce KOPHCTH BO npOLleCOT Ha ycaojyaaase Ha nOCToelfKHOT nl1aHCKH AOKYMeHT.

nnaHCKI.10T AOKYMeHT He 61.1nnpenver Ha crparerucxa 04eHa Ha snl.1jaHl.1jaTa.

,QOKOl1KY nOTeHLlHjal1HHTe Bl1HjaHHja OA K11Y'IHaTa OA11YKa BO OBOj nl1aHCKH AOKYMeHT Ke 6HAe
oueuera BO HeKoja nOAOLlHe>KHa 4>a3a Ha nnaaapaiee Ha nOHHCKO HHBO, aaaenere KaKO Ke
06e36eAHTe Bl1HjaHHjaTa WTO ce YTBPAeHH BO oaaa 4>a3a Ha AOHeCYBatbe Ha nl1aHCKHOT
AOKYMeHT na ce 3eMaT BO npeABHA npa HOCetbeTO Ha OA11YKaTa BO nOAOLlHe>KHaTa <j:>a3a(np. ce
cnpoaenyaa CTpaTerHCKa oueaa Ha yp6aHHcTHlfKH nnaa BO KOj ce npeABHAYBa H3rpaA6a Ha
06jeKT KOj nOA11e>KHHa nocranxa Ha oueaa Ha Bl1HjaHHeTo ,BP3 >KHBOTHaTa cpenaaa).
3a aKTI.1SHOCTa npeASI.1AeHa eo nnaHCKI.10T AOKYMeHi ce nnaaupa aanovayaa-se Ha Flocranxa aa
04eHa Ha snl.1jaHl.1e Sp3 )f(I.1S0THaTa CpeAI.1Ha OA npOeKTOT npeASI.1AeH eo nnaHCKI.10T AOKYMeHT.
Cornacso 3aKOHOT, nOTpe6HO e na ce AOCTasl.1 v"13seCTysafbe aa HaMepaTa aa cnpcaenyea-ee Ha
npoexr I npoekra sa CI.1Te nnaHl.1paHI.1 I.1HSeCTI.141.11.1oncpareua eo nnaHCKI.10T AOKYMeHT, a noroa na
ce 1.13pa60TI.1CTYAl.1ja sa 04eHKa Ha snl.1jaHl.1e Ha npOeKTOT Sp3 )f(I.1S0THaTa CpeAI.1Ha.

3aKnY4041.1Te OA crpareracxara 04eHa aa nnaHCKI.10T AOKYMeHT 1.1Hej31.1HI.1Tenpenopaka rpefia na
61.1AaT TpeTl.1paHI.1 KaKO HaCOKI.1 aa cneAHOTO nnaaaparse, OAHOCHO npa cnpoeenyea-sero Ha
04eHaTa Ha snl.1jaHl.1jaTa Sp3 )f(I.1S0THaTa CpeAI.1Ha.

1f13JABA 1f13jaBYBaMe nexa nOAaTOLlHTe AaAeHH BO OBOj 4>0pMYl1ap ce TOlfHH,
BHCTHHHTH H KOMnl1eTHH.

Cl>YHKLlHja, HMe H npe3HMe H nOTnHC Ha l1HLleTO KOj ro MHHHcTep
HOCH nl1aHCKHOT AOKYMeHT BO HMe Ha opraaor rOpaH Cyrapecxa

,QaryM: 01... . ~2.., 2017rOAHHa

MeCTO: Cxonje "" M.n.o

!0;i c.,
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Прилог 1: Граници на плански опфат и опкружување 
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Прилог 2 Ажурирана геодетска подлога на плански опфат 
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