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1. ВОВЕД 
 
Стратегиска оцена на животната
 
Стратегиската оценка на животната
оценување на еколошките последици
со цел да се осигура дека тие
најраните фази на донесување
Всушност, стратегиската оценка
интегрира еколошките и одржливите
одлуки. 
 
Целта на постапката за стратегиска
анализа на влијанијата врз животната
произлегле со имплементација
уште во фазата на планирање
соодветните мерки за елиминирање
најраната фаза на подготовката
 
Постапката за стратегиска оцена
ниво на заштита на животната
стратешки и плански документи
подготовката и усвојувањето на
во насока на промовирање на одржливиот
 
СОВЖС треба да: 

− претставува средство за
− го промовира учество
− се фокусира на клучните
− помогне при идентификувањето
− го минимизира негативното

компензира за загубата
− осигура дека активноста

појава на иреверзибилна
 
СОВЖС претставува важен инструмент
во јавното планирање и креирање

− подршка на одржливиот
− подобрување на базата
− договарање на консултации
− насочување кон други

животната средина врз
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тегиска оцена на животната средина 

на животната средина – дефиниција 

оценка на животната средина (СОВЖС) е систематски
последици од предложената постапка, план

осигура дека тие целосно се вклучени и конкретно се
донесување на одлуки на ниво со економски и социјални

стратегиската оценка на животната средина е процес кој има
еколошките и одржливите размислувања при донесување

постапката за стратегиска оцена на животната средина е идентификација
влијанијата врз животната средина, животот и здравјето на

имплементација на планскиот документ. Постапката
на планирање со цел сите идентификувани влијанија
за елиминирање или контрола на влијанијата да се
подготовката на документот.   

стратегиска оцена на животната средина треба да обезбеди
на животната средина, спроведување на насоките од

плански документи и интегрирање на целите на животната
усвојувањето на стратегии, планови и програми (плански

промовирање на одржливиот развој.  

средство за подобрување на активноста; 
промовира учеството на јавноста во процесот на донесување одлуки

на клучните еколошки/одржливи ограничувања; 
идентификувањето на најдобрата опција; 

минимизира негативното влијание и оптимизира позитивното
за загубата на вредни карактеристики и придобивки
активноста не ги надминува границите кои може

иреверзибилна штета. 

претставува важен инструмент за помош за постигнување на одржлив
планирање и креирање на политики. Придобивките од СОВЖС

одржливиот развој; 
подобрување на базата на податоци за донесување на стратегиски

на консултации помеѓу засегнатите страни; 
кон други процеси, како што е оценката на влијанието

средина врз поединечни развојни проекти. 

4 

систематски процес за 
постапка план или програма, 
конкретно се однесуваат на 

економски и социјални фактори. 
процес кој има за цел да ги 
донесување на стратегиски 

средина е идентификација и 
здравјето на луѓето кои би 
Постапката се спроведува 

идентификувани влијанија, односно 
влијанијата да се предвидат во 

треба да обезбеди високо 
насоките од релевантни 
на животната средина во 

програми плански документи), а 

донесување одлуки; 

оптимизира позитивното и да 
придобивки; 
кои може да доведат до 

постигнување на одржлив развој 
ридобивките од СОВЖС вклучуваат: 

на стратегиски оценки; 

оценката на влијанието врз 
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                                  стратегиска

 

донесувачи на одлуки

 

       цел 

 

застапник 

без СОВЖС 

 
Слика СОВЖС е процес на

спектар на перспективи
 
Стратегиската оцена претставува
влијанија врз животната средина
предвидениот планскиот документ
одлуката за негово усвојување

− Определување на потреба
Одлука за спроведување

− Подготовка на Извештај
планскиот документ се идентификувани

− Консултации со засе
животната средина и останатите
планскиот документ; 

− Интегрирање на социјалните
− Земање предвид на
финализирање на нацрт

− Објавување на одлуката
стратегиската оцена влијаела

 
Процесот на стратегиска оцена
текстот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тегиска оцена на животната средина 

стратегиска акција стратегиска

 

на одлуки донесувачи на одлуки

 

перспективи              цел 

активности                                     
ограничувања 

застапник 

со СОВЖС 

процес на донесување одлука што го зема во предвид
на перспективи, активности и ограничувања

оцена претставува формална и систематска оцена
животната средина кои би произлегле со имплементацијата
планскиот документ врз животната средина, но пред

усвојување. Процесот на стратегиска оцена опфаќа
ање на потреба од спроведување на СОВЖС и донесување
спроведување односно неспроведување на СОВЖС
на Извештај за стратегиска оцена каде што значајните
документ се идентификувани и оценети; 

со засегната јавност, органот надлежен за работи
средина и останатите органи засегнати со имплементацијата

 
Интегрирање на социјалните, економските и аспектите на животната

предвид на заклучоците од Извештајот и консултациите
финализирање на нацрт планскиот документ; 

на одлуката за усвојување на планскиот документ
оцена влијаела врз усвојувањето на документот.

стратегиска оцена претставен по фази е даден на сликата

5 

стратегиска акција 

донесувачи на одлуки 

                              

зема во предвид широкиот 
ограничувања 

систематска оцена на значајните 
со имплементацијата на 

средина но пред носење на 
оцена опфаќа: 
СОВЖС и донесување на 
СОВЖС; 

што значајните влијанија од 

за работи од областа на 
со имплементацијата на 

на животната средина; 
Извештајот и консултациите при 

планскиот документ и како 
документот. 

н на сликата подолу во 
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Спроведувањето на постапката
СОВЖС по пат на скрининг процедура
документи се определува дали
влијание врзживотната средина
што го подготвува планскиот документ
или не спроведување на стратегиска
спроведувањето, односно не спроведувањето
прописот. 
 
Согласно одредбите, доносителот
Маврово и Ростуша донесе одлука
34 од 30.05.2013 год, прилог
го објави на својата интернет страна
 
Поставување на контекстот за
Контекстот на планскиот документ
важни, кои цели се реалистични
кои информации се потребни за
 
Идентификување на рамката
Во оваа фаза: 

− се идентификуваат сите
да го засегаат планот за

− се анализираат последиците
политики можеби диктираат
решенија. 

 
Рамката на СОВЖС и врската
е дадено во поглавје 2.3 од овој
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Слика СОВЖС процедура 

постапката следува по утврдување на потребата за
скрининг процедура каде врз основа на пропишани

определува дали еден плански документ би можел да има
врзживотната средина и врз здравјето на луѓето. Врз основа на

планскиот документ е должен да донесе одлука за
спроведување на стратегиска оцена во која се образложени

односно не спроведувањето согласно со критериумите

одредбите доносителот на предметниот плански документ
донесе одлука за спроведување на стратегиска оцена
прилог 3) и истиот го поднесе до надлежниот орган

интернет страна. 

контекстот за СОВЖС 
планскиот документ го определува обемот на СОВЖС: кои

реалистични, кои можни решенија може да ги обезбеди
потребни за да се направат неопходните избори. 

на рамката на СОВЖС 

идентификуваат сите политики, закони и други планови и програми
засегаат планот за управувањето со дадената област. 

анализираат последиците од истите по планот за управување
можеби диктираат одредени цели или ги ограничуваат

и врската на планскиот документ со други релевантни
поглавје од овој извештај. 

Одлука за изработка на 

плански документ 

Утврдување на потребата од 

СОВЖС 

Определување на обемот на 

СОВЖС 

Подготовка на Извештај за 

стратегиска оцена 

Оцена на соодветноста на 

Извештајот 

Одлука за усвојување на 

планскиот документ 
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потребата за спроведување 
пропишани критериуми и 
можел да има значително 
Врз основа на тоа, органот 
одлука за спроведување 

образложени причините за 
критериумите утврдени во 

плански документ – Општината 
стратегиска оцена (УП 1 бр.09-
надлежниот орган (МЖСПП) и 

СОВЖС: кои прашања се 
да ги обезбеди планот и 

 

планови и програми кои може 

планот за управување. Други 
ги ограничуваат можните 

други релевантни документи 
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Информации за појдовната состојба
 
За да се идентификуваат прашањата
однесуваат на подрачјето засегнато
доволни информации. Појдовната
дадат информациите кои се потребни

− идентификување на проблемите
идно развивање на тие

− утврдување на референтната
алтернативите на ниво
средина 

 
Во оваа фаза потребно е: 

− да се анализираат проблемите
да се одреди нивната итност

− да се идентификуваат
проблеми и да се опишат

− да се дискутираат проблемите
страни и заедно да се
појдовната точка за фокусирање
обемот: дефинирање на

 
Појдовната состојба релевантна
поглавје 4 од овој извештај. 
 
Придобивки  
 
СОВЖС има за цел да обезбеди
уште во најрана фаза кога
индвидуални проекти) се подготвуваат
 
Оваа постапка има задача да
проекти. 
 
Подобрување на квалитетот на

- Олеснување на идентификацијата
- Подигнување на јавната
планските документи, бидејќ
негативните влијанија од
на мерки за намалување
елиминираат; 

- Поддршка при вклучувањето
ефективен мониторинг на

 
Стратегиската оцена има за
кумулативни ефекти од имплементацијата
влијанието од помалите индивидуални
својот праг не се опфатени со СОВЖС
 
 
 
 
 

тегиска оцена на животната средина 

појдовната состојба 

идентификуваат прашањата и трендовите за животната сре
подрачјето засегнато со планскиот документ, потребно е

информации Појдовната состојба и показателот на тековните
информациите кои се потребни за: 
идентификување на проблемите (кои се меродавни за планот

развивање на тие проблеми 
на референтната ситуација која ќе се искористи за споредување

алтернативите на ниво на остварување на целите и влијанието

лизираат проблемите кои се меродавни за планот за управувањето
нивната итност 

идентификуваат изворите и механизмте кои ги предизвикуваат
да се опишат несигурностите 

дискутираат проблемите, изворите и несигурностите со
заедно да се определи контекстот на планот (и на СОВЖС
точка за фокусирање на работата во фазата на утврдување

дефинирање на целите и определување на алтернативите

елевантна за предметниот плански документ
 

цел да обезбеди рамка за дејствување врз процесот на
фаза кога планските документи (кои пак најчесто

проекти се подготвуваат.  

задача да ги опфати кумулативните влијанија од индивидуалните

квалитетот на процесот на подготовка на плански документи
на идентификацијата и оценката на алтернативи; 
на јавната свест за влијанијата врз животната

документи, бидејќи секогаш не е возможно да се
влијанија од одреден проект, оваа постапка помага во

намалување на негативните влијанија што не

вклучувањето на мерливи таргети и индикатори, што
мониторинг на имплементацијата на планскиот документ

оцена има за цел да обрне внимание и предупреди
ефекти од имплементацијата на планскиот документ, вклучувајќи

те индивидуални проекти вклучени со планот
опфатени со СОВЖС постапката. 
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животната средина кои се 
потребно е да се соберат 
тековните трендови ќе ги 

за планот) и веројатното 

искористи за споредување на 
влијанието врз животната 

планот за управувањето и 

ги предизвикуваат овие 

несигурностите со засегнатите 
планот и на СОВЖС). Ова е 

фазата на утврдување на 
алтернативите. 

документ е дадена во 

процесот на одлучување 
пак најчесто предвидуваат 

од индивидуалните 

плански документи: 

животната средина од 
возможно да се елиминираат 

постапка помага во обезбедување 
влијанија што не може да се 

, што ќе овозможи 
планскиот документ. 

предупреди за големи и 
документ, вклучувајќи го и 
со планот, а кои според 
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Табела Преглед на активностите
спроведување на стратегиска оцена
 

Фаза 

Првичен преглед Подготовка
документи
прашања

Првични консултации со 
јавноста 

Објавување
намера
плански

Подготовка на 
документација 

Подготовка
плански

Консултации со јавноста Јавен
документ

Јавна

Разгледување
забелешките

Подготовка
јавната

Консултации со надлежен 
орган 

Земање
релевантни

Комплетирање на процесот Усвојување
документ
одлука

Пост-фаза Имплементација

 

тегиска оцена на животната средина 

на активностите по процедура (подготовка на плански
стратегиска оцена) 

ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ СОВЖС

Подготовка на работни 
документи за клучните 
прашања 

Определување на
спроведување на СО

Донесување на Одлука
спроведување на СО

Објавување на одлука за 
намера за подготовка на 
плански документ 

Определување на
деталност на Извештајот

Подготовка на нацрт 
плански документ 

Подготовка на Извештај
стратегиска оцена

Јавен увид во планскиот 
документ 

Јавен увид во Извештајот

Јавна расправа  Јавна расправа

Разгледување на 
забелешките  

Идентификација на
забелешки 

Подготовка на извештај за 
јавната расправа и објава 

Подготовка на извештај
расправа и објава

Земање предвид на сите 
релевантни забелешки 

Оценка на соодветноста
Извештајот 

Усвојување на планскиот 
документ и објава на 
одлука 

Објава 

Имплементација Мониторинг на имплементацијата
на планскиот документ
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подготовка на плански документ / 

СОВЖС 

Определување на потреба од 
спроведување на СОВЖС; 

онесување на Одлука за 
спроведување на СОВЖС 

Определување на обем и 
деталност на Извештајот 

Подготовка на Извештај за 
стратегиска оцена  

увид во Извештајот 

расправа 

Идентификација на значајни 

Подготовка на извештај за јавната 
расправа и објава 

на соодветноста на 

Мониторинг на имплементацијата 
планскиот документ 
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2. КРАТОК ПРЕГЛЕД НА
ДОКУМЕНТ И ВРСКА СО ДРУГИ

 
2.1 Преглед на содржината

 
Со Просторниот план на Р.Македонија
работа на граѓаните, рационалното
условите за спроведување на
животната средина и природата
катастрофи. Со донесување
Просторниот план на РМ, со што
спроведувањето на Просторниот
во спроведувањето на Планот
донесување на просторни планови
со урбанистички планови за села
просторот, предвидена со закон
 
Просторното и урбанистичкото
со развојната и економската
план вон населено место се уредува
како и условите за градење на
места.  
 
Изработката на предметната
насоките и решенијата дадени
Y30612 издадени од Агенцијата
просторот претставуваат влезни
просторот и поставувањето
релевантни за планирањето на
урбанистичко планирање - 
Правилник за стандарди и нормативи
142/10, 64/11, 98/11 и  169/11) 
графичка обработка на урбанистичките
други закони и подзаконски акти
урбанистичкото планирање.
години од негово донесување
измена и дополнување на урбанистичкиот
 

2.1.1 Постоечка состојба
 
Документационата основа претставува
процес на истражување и истата
документација. Со анализа на
потребните информации за постојната
можностите за понатамошно користење
 
Географско и геодетско одредување
Просторот дефиниран за изработка
Маврово и Ростуша, со својата
Маврово и Ростуша.  
 
Селото Росоки се наоѓа во срцето
страна на Јадровска Река. Влезот
река и тоа е единствениот пат

тегиска оцена на животната средина 

ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА, ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ НА
ВРСКА СО ДРУГИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ 

содржината на планскиот документ 

план на Р.Македонија се утврдуваат условите за хумано
граѓаните рационалното управување со просторот и се
спроведување на мерки и активности за заштита и унапредување

и природата, заштита од воени дејствија, природни
донесување на Планот донесен е и Закон за спроведување
на РМ, со што се уредуваат условите, начините и
Просторниот план, како и правата и одговорностите
на Планот. Просторниот план се спроведува со

осторни планови за региони, за подрачја од посебен интерес
планови за села и друга документација за планирање и

предвидена со закон. 

урбанистичкото планирање претставува континуиран процес
економската политика на Република Македонија. Со
место се уредува намената и начинот на користење
градење на комплекси и градби вон од градовите и другите

предметната урбанистичка документација се темели
решенијата дадени во Условите за планирање на просторот

од Агенцијата за планирање на просторот.Условите за
вуваат влезни параметри и смерници при планирањето

поставувањето на планските концепти и решенија по
планирањето на просторот. Врз основа на  Законот за

 (Сл.в. на РМ 51/05, 137/07, 91/09, 124/10,18/11 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (

и  169/11) Правилник за поблиска содржина, размер
обработка на урбанистичките планови (Сл.в. на РМ бр.78 од

подзаконски акти, кои обработуваат некои сегменти од
планирање. Планскиот период за кој се изработува планот
донесување, од 2012 до 2022 год. Одлуката за пристапување

дополнување на урбанистичкиот план за с. Росоки е дадена во

Постоечка состојба 

основа претставува основен појдовен елемент во методолошкиот
истражување и истата претставува основа за изработка

анализа на просторот во рамките на опфатот
информации за постојната состојба и комуналната опременост
понатамошно користење на просторот. 

тско одредување на подрачјето на планскоит опфат
дефиниран за изработка на Урбанистички план за село Росоки

со својата местоположба припаѓа на територија

наоѓа во срцето на планината Бистра, а е распослано
Јадровска Река. Влезот во селото води од Бошков мост на исток
единствениот пат кој води по кањонот на ова Река. 
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ЦЕЛИ НА ПЛАНСКИОТ 

условите за хумано живеење и 
просторот и се обезбедуваат 
заштита и унапредување на 

дејствија природни и технолошки 
Закон за спроведување на 
начините и динамиката на 

одговорностите на субјектите 
спроведува со изготвување и 

од посебен интерес, како и 
планирање и уредување на 

континуиран процес усогласен 
Македонија. Со урбанистички 

користење на просторот, 
градовите и другите населни 

се темели на одредбите, 
планирање на просторот, техн. бр. 

Условите за планирање на 
смерници при планирањето на 

решенија по сите области 
Законот за просторно и 

07, 91/09, 124/10,18/11 и 53/11).) 
планирање (Сл.в. на РМ бр. 
содржина, размер и начин на 

78 од 2006 год.) како и 
сегменти од областа на 

изработува планот е десет 
Одлуката за пристапување кон 

е дадена во прилог 2. 

елемент во методолошкиот 
изработка на планската 

на опфатот, се добиваат 
комуналната опременост па се до 

планскоит опфат 
за село Росоки, Општина 
територија на Општина 

е распослано од десната 
Бошков мост на исток, по Мала 
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Населеното место Росоки се наоѓа
оддалечено 24 km од Општина
прилог 4. 
 
Сообраќајно, подрачјето е поврзано
Дебар - Охрид, преку патот од
како и патот од трет ред Бошков
 
Границата на планскиот опфат
парцели и  линеарни зададености
 
Селото се наоѓа во границите
за село Росоки, влегуваат: 

- зафат на Росочка Река
тунел, 

- доводен тунел кој ја транспортира
Бошков мост и  

- 10 kV далековод и пристапен
Бошков мост. 

 
Вкупната површина на планскиот
планскиот опфат во однос на
прилог 5. 
 
Податоци за создадени вредности
Просторот што го опфаќа локалитетот
Маврово и Ростуше, претставува
треба програмски да се осмисли
и неговото опкружување. 
 
Селото се наоѓа во границите
за село Росоки, влегуваат: 

− зафат на Росочка
доводниот тунел

− доводен тунел кој
ХЕЦ Бошков мост

− 10 kV далековод
систем Бочков мост

 
Намена на просторот и градежен
Анализата се однесува за целиот
односно 19,59 hа со намени
неизградено земјиште. 

• А-Домување………………………………………………
А1 - домување во станбени куќи
во границите на планскиот опфат

• В-Јавни институции
В5 - верски институции ангажира
на планскиот опфат. 

• Д-Зеленило и рекреација
Д4 - меморијални простори ангажира
границите на планскиот опфат

• Неизградено земјиште

тегиска оцена на животната средина 

се наоѓа на надморска височина од 1050 
од Општина Дебар. Местоположбата на с. Росоки

подрачјето е поврзано со магистралниот пат Скопје - Тетово
преку патот од втор ред Гостивар - Влајница - Маврови
трет ред Бошков мост - Кичево.  

планскиот опфат на село Росоки се движи делумно по
линеарни зададености на теренот. 

границите на НП Маврово. Во рамките на планскиот
 

Росочка Река и цевковод, кој ја транспортира водата

тунел кој ја транспортира водата од акумулацијата Тресонче

далековод и пристапен пат кои се дел од хидроенергетскиот

површина на планскиот опфат изнесува 19.59 hа. Местоположбата
во однос на положбата на хидросистемот Бошков мост

создадени вредности  
опфаќа локалитетот за Урбанистички план за село Росоки

претставува терен кој е претежно градежно изграден
да се осмисли и испланира за реалните потреби на самата

границите на НП Маврово. Во рамките на планскиот
 

на Росочка Река и цевковод, кој ја транспортира
доводниот тунел, 
доводен тунел кој ја транспортира водата од акумулацијата

Бошков мост и  
далековод и пристапен пат кои се дел од хидроенергетскиот

систем Бочков мост. 

просторот и градежен фонд 
однесува за целиот плански опфат со вкупна површина

со намени: домување во станбени куќи, верски

………………………………………………..10,07
станбени куќи ангажира 51,38%, односно 10,07 hа од

планскиот опфат. 
Јавни институции……………………………………..0,02 

институции ангажира 0,1 %, односно 0,02 hа од територијата

Зеленило и рекреација………......………………….....0,50 
простори ангажира 2,55 %, односно 0,50 hа од територијата

планскиот опфат. 
Неизградено земјиште....................................................7,32 
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 m до 1100 m и е 
на с Росоки е дадена во 

Тетово - Гостивар - 
Маврови Анови - Дебар, 

делумно по катастарски 

на планскиот опфат на УП 

транспортира водата до доводниот 

акумулацијата Тресонче до ХЕЦ 

хидроенергетскиот систем 

Местоположбата на 
Бошков мост е дадена во 

за село Росоки, Општина 
градежно изграден меѓутоа 
потреби на самата Општина 

на планскиот опфат на УП 

транспортира водата до 

акумулацијата Тресонче до 

дел од хидроенергетскиот 

површина од 195 945 m2 
куќи верски институции и 

10,07 hа 
а од територијата 

 hа 
територијата во границите 

.....0,50 hа 
а од територијата во 

7,32 hа 



Нацрт извештај за стратегиска

Друга категорија на земјиште
површина од 7,32 hа или 37,38 %.

• Сообраќајни површини
 

 

 
Сообраќај 
Сообраќајно планскиот опфат
мрежа во с.Росоки воглавно
распространети низ селото и
минува низ селото и кој е а
селото со магистралниот пат Скопје
409 Гостивар – Маврови Анови
Бошков мост - Кичево. 
 
Исто така има и асфалтни коловозни
профил, земјани патеки и пристапни
селото поминува локален пат
магистралната патна мрежа на
 
Комунална инфраструктура
Водовод 
Водоснабдувањето на овој локали
вода од извор лоциран на околу
 
Фекална канализација 
Во самото населено место, отпадните

тегиска оцена на животната средина 

на земјиште на овој простор е неизграденото земјиште
а или 37,38 %. 

Сообраќајни површини..................................................0,23 

Слика Документациона основа 

планскиот опфат не е додефиниран. Постојната состојба
Росоки воглавно се состои од земјени пристапи и патеки

низ селото и кои се надоврзуваат на главниот пристапен
и кој е асвалтиран до самата црква. Уличната мрежа

магистралниот пат Скопје - Тетово -Гостивар - Охрид, регионалниот
Маврови Анови - Дебар - Струга, како и регионалниот

асфалтни коловозни патишта во неправилна форма
патеки и пристапни патишта како врска на селото со околината
локален пат кој го поврзува селото со локалната регионалната

патна мрежа на Р. Македонија. 

инфраструктура 

на овој локалитет се врши од локален водовод што
лоциран на околу 200 м од селото.  

населено место, отпадните фекални води се излеваат во септички
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неизграденото земјиште со вкупна 

.......0,23 hа 

 

Постојната состојба на уличната 
пристапи и патеки кои се 
главниот пристапен пат кој 
Уличната мрежа го поврзува 
Охрид регионалниот пат Р-

регионалниот пат Р-415 

неправилна форма и неадекватен 
селото со околината. Низ 

локалната, регионалната и 

водовод што се снабдува со 

септички јами. 



Нацрт извештај за стратегиска

Атмосферска канализација
Атмосферските отпадни води се
 
Електро-енергетска инфраструктура
Од електро-енергетски мрежи и

− Електрична мрежа
ЕВН Македонија 
евидентирани се еден
станица  

− Трансформаторска
(една) трафостаница

− Улично осветлување
само по должина на пристапниот

− Телефонска мрежа
Македонски Телеком
подземни телефонски

 
Во прилог 6 дадено е известувањето
 
Инвентаризација и снимање
Во рамките на овој опфат според
културното наследство, Министерство
број 17-2995/2, постојат евидентирани
претставуваат културно наследство
Министерството за култура
регистрирано културно наследство
 
Дополнително, за планскиот опфат
според кои нема заштитени недвижни
соодветен вид, ниту добра од
е само еден објект – црква и
аспект на заштитата на културното
архитектура – вкупно шест објекти
103/4, 53, 54). 
 
Инвентаризација и снимка на
Во границите на планскиот опфат
градба, односно градби без соодветна

Билансни показатели 
 

Површина 
Површина под објекти
Изградена површина
Број на домаќинства
Број на жители 
А1 - домување во станбени
В5 - верски институции
Д4 - меморијални простори
Неизградено земјиште
Сообраќајници 
% на изграденост
Коефициент на искористеност

 
 

тегиска оцена на животната средина 

канализација 
отпадни води се пуштаат слободно да се сливаат по теренот

енергетска инфраструктура 
енергетски мрежи и објекти евидентирано е следното: 

мрежа - според податоците и графичките прилози
 АД Скопје, со број 27-2677/2 од 16.11.2012, 

евидентирани се еден 10 kV надземен вод и една трансформаторска

Трансформаторска станица – во границите на опфатот има
трафостаница; 

лување- во опфатот постои несоодветно улично
должина на пристапниот пат кој поминува низ селото

мрежа - според податоците и графичките прилози
Македонски Телеком - АД Скопје со број 251-365479/2 од 08.10.2012, 

телефонски инсталации. 

е известувањето за постојни и планирани ТК инсталации

снимање на постојни споменички целини 
овој опфат според известувањето добиено од Управа

наследство Министерство за Култура, Скопје, примено на
постојат евидентирани објекти за кои основано се претпоставува
културно наследство. Во прилог 7 дадено е мислењето
за култура, Управа за заштита на културното наследство

културно наследство во границите на планскиот опфат.

планскиот опфат изработени се Заштитно конзерваторски
заштитени недвижни добра со статус на културно наследство

ниту добра од со друг заштитен статус. Од друга страна
црква и други недвижни добра што заслужуваат

заштитата на културното наследство – пет објекти од старата
вкупно шест објекти што заслужуваат да бидат заштитени

снимка на бесправно изградените градби 
нскиот опфат нема објекти кои се изведени како

градби без соодветна техничка документација.  
 

Површина под објекти  
Изградена површина 

домаќинства 

домување во станбени куќи - изградена површина 
верски институции 
меморијални простори 

Неизградено земјиште 

изграденост 
Коефициент на искористеност 
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по теренот. 

графичките прилози добиени од 
од 16.11.2012, постои 
една трансформаторска 

опфатот има присуство на 1 

несоодветно улично осветлување, 
низ селото. 

илози добиени од 
од 08.10.2012, постојат 

ТК инсталации. 

од Управа за заштита на 
примено на 04.10.2012 со 

основано се претпоставува дека 
дадено е мислењето од 
културното наследство, за 

планскиот опфат. 

нзерваторски основи 
културно наследство  од 
друга страна, евидентиран 
заслужуваат внимание од 

објекти од старата селска 
бидат заштитени (КП34/7, 102, 

изведени како бесправна 

195945 m2 
2700 m2 
3632 m2 

25 
68 

3300 m2 
203 m2 
129 m2 

73250 m2 
2260 m2 

1,4 % 
0,02 
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2.1.2 Планирана состојба
 

Географска и геодетска местоположба
Просторот дефиниран за изработка
Маврово и Ростуше, со својата
Маврово и Ростуша.  
 
Селото Росоки се наоѓа во срцето
страна на Јадровска Река. Влезот
река и тоа е единствениот пат
Росоки се наоѓа на надморска
од Општина Дебар.  
 
Сообраќајно, подрачјето е поврзано
Дебар -Охрид, преку патот од
како и патот од трет ред Бошков
 
Границата на планскиот опфат
парцели, линеарни зададености
 
Вкупната површина на планскиот
 
Просторот за Урбанистички план
претставен во четири урбани
планираната улична мрежа.

 
Наменска употреба на градежното
Просторниот концепт го сочинува

А - домување 
В - јавни институции
Д - зеленило и рекреација
Е - инфраструктура 
и останати површини наменети
 

Симболите за соодветни намени
А1 - домување во станбени
А4 - времено сместување
В   - јавни институции
В5 - верски институции
Д2 - заштитно зеленило
Д3 - спорт и рекреација
Д4 - меморијални простори
Е1 - комунална инфраструктура
Е2 - комунална супраструктура

 

Број Намена на површини

1 Домување во станбени куќи

тегиска оцена на животната средина 

Планирана состојба 

геодетска местоположба 
дефиниран за изработка на Урбанистички план за село Росоки
Ростуше со својата местоположба припаѓа на територија

наоѓа во срцето на планината Бистра, а е распослано
Јадровска Река. Влезот во селото води од Бошков мост на исток

единствениот пат кој води по кањонот на ова Река. Населеното
надморска височина  од 1050 m до 1100 m и е оддалечено

подрачјето е поврзано со магистралниот пат Скопје - Тетово
преку патот од втор ред Гостивар - Влајница - Маврови
трет ред Бошков мост - Кичево.  

планскиот опфат на село Росоки се движи делумно по
зададености на теренот и е поделен на 4 блокови.

на планскиот опфат изнесува 19.59 hа. 

Урбанистички план за село Росоки, Општина Маврово
урбани блока, чии граници се определени по

улична мрежа. 
Урбан блок Површина на урбан дел 

1 93926 m2 
2 32896 m2 
3 38708 m2 
4 30415 m2 

Вкупно 195945 m2 

употреба на градежното земјиште 
концепт го сочинува следниот систем на класи на намени

институции 
зеленило и рекреација 

 
површини наменети за сообраќајници 

соодветни намени на просторот се следните: 
домување во станбени куќи 
времено сместување /викенд куќи/ 

институции 
институции 

заштитно зеленило 
рекреација 

меморијални простори 
на инфраструктура 

комунална супраструктура 

Планска документација 
површини Класа на намена Површина на

парцела

станбени куќи А1 29665 m
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за село Росоки, Општина 
територија на Општина 

е распослано од десната 
Бошков мост на исток, по Мала 

ека. Населеното место 
и е оддалечено 24 km 

Тетово - Гостивар - 
Маврови Анови - Дебар, 

делумно по катастарски 
локови. 

Општина Маврово и Ростуша,  е 
определени по осовината на 

на намени: 

Површина на 
парцела 

% 

m2 15,1 



Нацрт извештај за стратегиска

Број Намена на површини

2 Времено сместување (викенд
куќи) 

3 Јавни институции 
4 Верски институции 
5 Заштитно зеленило 
6 Спорт и рекреација 
7 Меморијален простор 
8 Комунална инфраструктура
9 Комунална супраструктура

10 Сообраќај 
11 Река 
Вк.  

 
А - Домување............................................................
Во рамките на планскиот опфат
основна класа на намена: 

• А1-домување во станбени
површина на планскиот

 
Класата на намена А1 - домување
класи на намена на основната

- Б1 - мали комерцијални
на учество во основната

- В1 - образование, со максимален
класа на намена од 30%

- Д3 - спорт и рекреација
основната класа на намена

- Б5 - Хотелски комплекси
основната класа на намена

Блок   
Површина на

локација во дел

1 А1 9924 
2 А1 10400 
3 А1 5082 
4 А1 4259 
Вкупно  29665 
 
При уредувањето на просторот
за негова рационална искористеност
на живеење и хуманизација на
катност и висина на објектите
 
А4 - времено сместување
површина на планскиот опфат
Класата на намена А4 - времено
намена на основната класа на

- Б1 - мали комерцијални
процент на учество

- Б3 - големи угостителски
учество во основната

тегиска оцена на животната средина 

Планска документација 
површини Класа на намена Површина на

парцела

сместување (викенд А4 17277 m

В 6486 m2

В5 856 m2 
Д2 84461 m
Д3 9008 m2

Д4 4984 m2

инфраструктура Е1 15695 m
супраструктура Е2 237 m2 

 12924 m
 14352 m
 195945 m

............................................................ 4,69 hа 
планскиот опфат 24% од просторот е ангажиран за

домување во станбени куќи - 2,97  hа, односно 15,1
површина на планскиот опфат 

домување во станбени куќи кореспондира со
основната класа на намена како што се:  

комерцијални и деловни единици, со максимален дозволен
во основната класа на намена од 30% 

образование, со максимален дозволен процент на учество
намена од 30% 

и рекреација, со максимален дозволен процент
класа на намена од 30% 

Хотелски комплекси, со максимален дозволен процент
класа на намена од 5% 

Домување во станбени куќи 

Површина на 
локација во дел (m2) 

Површина 
под градба 

(m2) 

% на 
изграденост 

Бруто
развиена
површина

(m2) 
1253 13 2505 
2136 21 4272 
675 13 1778 
478 11 956 
4542 15 9511 

на просторот во рамките на урбанистичкиот план, 
рационална искористеност, да не се нарушат основните принципи

хуманизација на просторот што е постигнато со диспозиција
објектите. 

сместување /викенд куќи/ - 1.73  hа, односно 8,8% 
планскиот опфат 

времено сместување кореспондира со компатибилни
основната класа на намена како што се:  

мали комерцијални и деловни единици, со максимален
процент на учество во основната класа на намена од 30%

големи угостителски единици, со максимален дозволен
учество во основната класа на намена од 30% 
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Површина на 
парцела 

% 

m2 8,8 

2 3,3 
 0,4 

m2 43,1 
2 4,6 
2 2,5 

m2 8,0 
 0,1 

m2 6,6 
m2 7,3 
m2 100 

ангажиран за домување со 

односно 15,1% од вкупната 

кореспондира со компатибилни 

максимален дозволен процент 

на учество во основната 

дозволен процент на учество во 

дозволен процент на учество во 

Бруто 
развиена 
површина 

 

Коефициент 
на 

искористеност 

0,25 
0,41 
0,35 
0,22 
0,32 

урбанистичкиот план, водена е сметка 
основните принципи на начин 

со диспозиција, површина, 

односно 8,8% од вкупната 

со компатибилни класи на 

со максимален дозволен 
намена од 30% 

максимален дозволен процент на 
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- В2 - здравство
на учество во основната

- Д3 - спорт и рекреација
во основната класа

Блок   
Површина на

локација во дел

1 А4 4228 
2 А4 50 
3 А4 5531 
4 А4 7468 
Вкупно  17277 
 
При уредувањето на просторот
да не се нарушат основните
просторот што е постигнато со
 
В - Јавни институции .................................................. 0,7 
Во рамките на планскиот опфат
основна класа на намена: 

 
• В - јавни институции

планскиот опфат
• В5-верски институции

планскиот опфат
 

Класата на намена В5 - верски
намена на основната класа на

- Б5 - Хотелски комплекси
во основната класа

- Б1 - мали комерцијални
процент на учество

- Д1 - парковско зеленило
основната класа

- Д4 - меморијални
во основната класа

 

Блок   
Површина на

локација во дел

1 В5 856 
2 В 6486 
3 - - 
4 - - 
Вкупно  7342 
 

Д - Зеленило и рекреација
Во рамките на планскиот опфат
рекреација со основни класи на
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здравство и социјална заштита, со максимален дозволе
учество во основната класа на намена од 30% 
спорт и рекреација, со максимален дозволен процент

основната класа на намена од 30%. 

Домување во викенд куќи 

Површина на 
локација во дел (m2) 

Површина 
под градба 

(m2) 

% на 
изграденост 

Бруто 
развиена
површина

(m2) 
600 14 1200 
15 30 15 
1100 20 2200 
1400 19 2800 
3115 18 6215 

на просторот водено е сметка за негова рационална
основните принципи на начин на живеење и хуманизација

постигнато со диспозиција, површина, катност и висина

.................................................. 0,7 hа 
планскиот опфат 3,7% од просторот е ангажиран за јавни

јавни институции - 0,65 hа, односно 3,3% од вкупната
планскиот опфат 

ерски институции - 0,09 hа, односно 0,4 % од вкупната
планскиот опфат 

верски институции кореспондира со компатибилни
основната класа на намена како што се:  

Хотелски комплекси, со максимален дозволен процент
основната класа на намена од 10% 
мали комерцијални и деловни единици, со максимален

процент на учество во основната класа на намена од 10%
парковско зеленило, со максимален дозволен процент

та класа на намена од 10% 
меморијални простори, со максимален дозволен процент

основната класа на намена од 49% 

Јавни функции 

Површина на 
локација во дел (m2) 

Површина 
под градба 

(m2) 

% на 
изграденост 

Бруто 
развиена
површина

(m2) 
603 24 203 
4630 71 9261 
- - - 
- - - 
4833 66 9464 

рекреација ....................................... 9,85 hа 
планскиот опфат 50,20 % од просторот е ангажиран

основни класи на намена: 
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максимален дозволен процент 

дозволен процент на учество 

Бруто 
развиена 
површина 

 

Коефициент 
на 

искористеност 

0,28 
0,30 
0,40 
0,37 
0,36 

рационална искористеност, 
живеење и хуманизација на 

катност и висина на објектите. 

ангажиран за јавни институции со 

од вкупната површина на 

од вкупната површина на 

со компатибилни класи на 

лен процент на учество 

со максимален дозволен 
намена од 10% 

дозволен процент на учество во 

дозволен процент на учество 

Бруто 
развиена 
површина 

 

Коефициент 
на 

искористеност 

0,24 
1,43 
- 
- 
1,29 

ангажиран за зеленило и 
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• Д2 - заштитно зеленило
планскиот опфат

 
За класата на намена Д2 - заштитно
на намена на основната класа
заштита на животна средина
оплеменување на просторот Просторот
тампон зона меѓу различни
Предвидени зони на заштитно
 

• Д3-спорт и рекреација
планскиот опфат

Класата на намена Д3 - спорт
намена на основната класа на

- А4 - времено сместување
основната класа на намена

- Б1 - мали комерцијални
на учество во основната

- Б2 - големи трговски единици
основната класа на намена

- Б3 - големи угостителски
во основната класа на намена

- Б4 - деловни простори
основната класа на намена

- Б5 - хотелски комплекси
основната класа на намена

- Б6 - градби за собири
основната класа на намена

- В3 - култура, со максимален
на намена од 20% 

- Д1 - парковско зеленило
основната класа на намена

 
 
• Д4 - Меморијални

на планскиот опфат
Класата на намена Д4 - Меморијални
на намена на основната класа

- В5 - верски институции
основната класа на намена

 
Зеленило и рекреација
Урбан 
дел 

 Површина
на локација
во дел

1 Д2 54462
Д4 4984

2 Д2 4638
Д3 2744

3 Д2 9285
Д3 6264

4 Д2 16076
Вкупно  98453
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заштитно зеленило - 8,45 hа, односно 43,1% од вкупната
планскиот опфат 

заштитно зеленило не се предвидуваат компатибилни
основната класа на намена. Заштитното зеленило има
животна средина, подобрување на микро-климатските

просторот. Просторот предвиден за заштитно зеленило
различни намени како заштита од сообраќајните

на заштитно зеленило се среќаваат и околу гробиштата

спорт и рекреација  - 0,90 ха, односно 4,6 % од вкупната
планскиот опфат 

спорт и рекреација кореспондира со компатибилни
основната класа на намена како што се:  
времено сместување, со максимален дозволен процент

класа на намена од 20% 
комерцијални и деловни единици, со максимален дозволен
во основната класа на намена од 10% 
трговски единици, со максимален дозволен процент

класа на намена од 30% 
угостителски единици, со максимален дозволен процент

основната класа на намена од 10% 
деловни простори, со максимален дозволен процент на

класа на намена од 10% 
хотелски комплекси, со максимален дозволен процент

класа на намена од 20% 
за собири, со максимален дозволен процент на

класа на намена од 30% 
со максимален дозволен процент на учество во основната

парковско зеленило, со максимален дозволен процент
класа на намена од 40% 

Меморијални простори - 0,50 hа, односно 2,5% од вкупната
планскиот опфат 

Меморијални простори кореспондира со компатибилни
основната класа на намена како што се:  

институции, со максимален дозволен процент на
класа на намена од 40% 

рекреација 
Површина 
на локација 
во дел (m2) 

Површина 
под 

градба 
(m2) 

% на 
изграденост 

Бруто
развиена
површина

(m2) 
54462 - - - 
4984 4207 84 4207
4638 - - - 
2744 1718 63 1718
9285 - - - 
6264 3997 64 3997

16076 - - - 
98453 9922 10 9922
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од вкупната површина на 

предвидуваат компатибилни класи 
зеленило има намена за 
климатските услови и 

заштитно зеленило претставува 
сообраќајните површини. 

околу гробиштата и фармите.  

од вкупната површина на 

со компатибилни класи на 

дозволен процент на учество во 

максимален дозволен процент 

дозволен процент на учество во 

дозволен процент на учество 

процент на учество во 

процент на учество во 

процент на учество во 

учество во основната класа 

процент на учество во 

од вкупната површина 

кореспондира со компатибилни класи 

процент на учество во 

Бруто 
развиена 
површина 

 

Коефициент 
на 

искористеност 

- 
4207 0,84 

- 
1718 0,63 

- 
3997 0,64 

- 
9922 0,10 
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Во прилог e дадена карта на намени
 

 
Слика Предвидени

 
Инфраструктура 
 
Сообраќаен план 
Планираната улична мрежа за
Ростушa, е поставена врз
Просторниот план на РМ. 
точно утврдена траса и сообраќајни
профили согласно законските
урбанизирани зони. При решавањето
карактерот на населбата, конфигурацијата
функционалноста и запазување
сообраќајот.  
 
Хидротехничка инфраструктура
Основните решенија за водовод
Урбанистички план за село Росоки
2022  се изработени на основа

• Условите за планирање
на просторот - Скопје Република

• Постојна состојба; 
• Постојни технички прописи
• Нивелационо решение на
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карта на намени во планскиот опфат.  

Предвидени намени во планскиот опфат 

улична мрежа за урбанистички план за село Росоки, Општина
поставена врз основа на постојната состојба и во

. Од постојната состојба се превземени сообраќајници
траса и сообраќајни профили и се прилагодени со
законските нормативи, надополнети со сообраќајници
При решавањето на сообраќајната мрежа водена е

населбата, конфигурацијата на теренот, врските со градот
зување на сите неопходни норми за планирање

инфраструктура 
решенија за водовод, фекална и атмосферска канализација

за село Росоки, Општина Маврово и Ростуше  - 
изработени на основа следните подлоги и податоци: 

планирање на просторот изработени од Агенцијата
Скопје, Република Македонија со тех.бр. 30612 

технички прописи и нормативи за овој вид на објекти и инсталации
Нивелационо решение на улиците во границите на планскиот опфат
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Росоки Општина Маврово и 
состојба и во согласност со 
превземени сообраќајници со 
прилагодени со потребните 

сообраќајници во новите 
водена е сметка како за 

врските со градот, така и за 
ми за планирање на 

атмосферска канализација за 
 Нацрт план 2012-

Агенцијата за планирање 
 

објекти и инсталации. 
иот опфат; 
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Водоснабдување 
Водоснабдувањето на постојните
врши преку постојната и предвидената
водоснабдување на планираниот
поставување на нова примарна
пречник од 150мм поставени во
 
Потребно количиство на санитарна
Параметрите за одредување
населението се извршени согласно
од 2012-2022 год. Согласно демогра
население во село Росоки 
корисници на останатите предвидени
комплекси.  
 
Во прилог 9 дадено е извесувањето
водоводниот систем во с. Росоки
за животна средина и просторно
за водното тело. 
 
Количество на вода за против
Според важечките технички прописи
предвидено е да во случај на пожар
вода од 10 l/s, што важи за населени
на објектите на пожар. Оваа
дистрибуира преку постојната
се состои од профили ND 90, ND 110 
 
Во прилог 8 дадени се условите
спасување. 
 
Фекална канализација  
Одведувањето на фекалните и
локалитетот ќе се врши преку
фекална канализација е усогласена
Минималниот профил на новопланираната
300 mm, што е усогласен со прописите
 
Количини на отпадни и фекални
За одводнување на фекалните
и ново проектираните потрошувачи
мрежа (сепаратен тип), која ќе
овие води до постројката за
испуштат овие води во суводоловите
биолошки до степен на пречистување
 
Атмосферска канализација
За одведување на атмосферските
асфалтни и други површини предвидена
која има намена да ги прифати
сливници и по најкус пат гравитационо
постојните суводолови. Канапизационата
нивелационото решение на улиците
најкус пат до најниското место
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на постојните и новопланираните објекти во локалитетот
постојната и предвидената водоводна мрежа. Со планскиот

на планираниот простор се планира истиот да
нова примарна водоводна мрежа изведена од цевки
поставени во коридорот на пат. 

количиство на санитарна вода 
одредување на потребната количина на санитарна

извршени согласно планираниот број на жители во планскиот
Согласно демографските анализи при предвидувањето

 во 2022 год., се дојде до бројктата од 190
останатите предвидени намени како спорт и рекреација

дадено е извесувањето од Ј.П.К.Д. Маврово за надлежности
систем во с. Росоки. Во прилог 10 дадено е мислење од Министерството

средина и просторно планирање за барањето на податоци

за против пожарна заштита 
технички прописи за заштита на населението и објектите
случај на пожар се јави истовремено еден пожар со
важи за населени места до 5 000 жители, без оглед

Оваа потребна количина на вода до водокорисниците
постојната и планираната дистрибутивна водоводна

профили ND 90, ND 110 и ND 150. 

се условите за заштита и спасување од Дирекцијата

фекалните и отпадните води од постојните и планираните
врши преку планираната фекална канализација

канализација е усогласена со нивелационото решение на уличната
профил на новопланираната канализација усвоен е од
усогласен со прописите од ЈП Маврово – нас. Маврови Анови

адни и фекални води 
фекалните и отпадните води од домаќинствата и другите

проектираните потрошувачи, предвидено е да се изведе засебна
тип која ќе овозможи по најкус пат гравитационо

постројката за механичко и биолошко пречистување
води во суводоловите истите треба да се пречистат

степен на пречистување 90 - 95%.  

канализација  
атмосферските води од улиците, крововите и останатите
површини, предвидена е засебна каналска мрежа сепаратен
да ги прифати атмосферските води од улиците

најкус пат гравитационо да ги одведе до местото на
Канапизационата мрежа е проектирана во

решение на улиците. Целокупната вода гравитационо се
најниското место од каде преку одводен колектор се испушта
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објекти во локалитетот ќе се 
Со планскиот концепт за 
истиот да се реши со 

изведена од цевки со минимален 

на санитарна вода за 
жители во планскиот период 
предвидувањето на вкупното 

190 жители и 100 
и рекреација и хотелски 

Маврово за надлежности над 
мислење од Министерството 
на податоци и информации 

населението и објектите од пожар, 
еден пожар со количествона 

без оглед на отпорноста 
до водокорисниците ќе се 
водоводна мрежа, која ќе 

ијата за заштита и 

и планираните објекти во 
канализација. Планираната 

решение на уличната мрежа. 
усвоен е од ∅ 250 mm до ∅ 

Маврови Анови. 

домаќинствата и другите постројки 
изведе засебна каналска 

гравитационо да ги одведат 
пречистување. Пред да се 
се пречистат механички и 

крововите и останатите бетонски, 
каналска мрежа (сепаратен тип), 

од улиците преку улични 
местото на испуштање - 

проектирана во согласност со 
гравитационо се одведува по 

е испушта во долот. 
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Атмосферската канализација ќе
површини на објектите, од површините
атмосферска канализација е
мрежа.  
 
Електро-енергетика и ПТТ инсталации
Во планскиот опфат планирани
постојна трафостаница која се
и надземни инсталации на дистрибутивната
 
Во прилог 12 е дадена синтезна

 
 

2.2 Главни цели на планскиот
 
Целта за изработка на нацрт
просторната организација во
предвидените функции и неопходна
насоките на условите за план
 
Со изработката на Урбанистички
треба да се овозможи максимално
зголемување на вредноста на
зголемување на површините за
усогласување на катастарски
овозможување на подобра реализација
 
Концептот на развојот и уредувањето
кои е предвидено: намалување
руралните населби; подобрување
на руралното население; создавање
на селото и економска сигурност
основните дејности преку
искористување на природните
подобрување на животните услови
целосно опремување со елементи
планирање на развојот на населените
на севкупната површина во
интеграција на руралните населби
единици. 
 
Планираниот начин на користење
услови со цел да се обезбедат
намени на предвидените површини
додефинирање на намените
изработката на Урбанистички
треба да се овозможи максимално
зголемување на вредноста на
зголемување на површините за
усогласување на катастарски
овозможување на подобра реализација
 
Планскиот концепт на развојот
значајно, стратешко прашање
долгорочниот просторен развој
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канализација ќе ги евакуира отпадните атмосферски води
објектите од површините на улиците, зелените површини
канализација е усогласена со нивелационото решение

енергетика и ПТТ инсталации 
опфат планирани се 4 нови трафостаници во засебни парцели

трафостаница која се задржува. Во прилог 11 дадена е потврда
инсталации на дистрибутивната мрежа и објекти. 

дадена синтезна карта на планскиот опфат. 

цели на планскиот документ 

изработка на нацрт урбанистичкиот план преставува дефинирање
организација во границите на планскиот опфат со разместување
функции и неопходна инфраструктура, во согласност со

условите за планирање на просторот.  

Урбанистички план за село Росоки, Општина Маврово
овозможи максимално искористување на градежното
вредноста на земјиштето, преку задржување на постојните
површините за градба и катноста за парцелите каде постои

катастарски со градежни парцели каде постои
подобра реализација на градежните парцели.   

развојот и уредувањето на селските подрачја за основа ги
намалување и постапно запирање на процесот на депопулација
подобрување на демографската структура и социјалната

создавање на општествени услови за стопански
економска сигурност на селското население; стимулирање
дејности преку активирање на локалните потенцијали

природните погодности и осовременување на производството
животните услови преку плански насочено уредување на

опремување со елементи на комунална инфраструктура
развојот на населените места и организација, уредување
површина во границите на атарот и обезбедување
руралните населби во системот на населбите во функционалните

начин на користење на споменатото земјиште е по
се обезбедат адекватни нови простори за соодветна

предвидените површини на целиот блок се јавува
намените во рамките на предметниот плански

Урбанистички план за село Росоки, Општина Маврово
овозможи максимално искористување на градежното
вредноста на земјиштето, преку задржување на постојните
површините за градба и катноста за парцелите каде постои

катастарски со градежни парцели каде постои
подобра реализација на градежните парцели.   

на развојот и уредувањето на селските подрачја
стратешко прашање и интегрален дел на глобалниот

просторен развој на државата. Неговата основна
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атмосферски води од кровните 
зелените површини. Планираната 

нивелационото решение на уличната 

засебни парцели и една 
потврда за подземни 

преставува дефинирање на 
опфат со разместување на 
согласност со поставките и 

Општина Маврово и Ростуша  
градежното земјиште и 

задржување на постојните објекти, 
парцелите каде постои можност, 

каде постои можност и 

за основа ги има целите со 
процесот на депопулација на 

структура и социјалната положба 
стопански просперитет 

стимулирање на развојот на 
потенцијали, оптимално 

осовременување на производството, 
уредување на населбите и 

инфраструктура; интегрално 
уредување и користење 

обезбедување на целосна 
населбите во функционалните 

поради изменетите 
за соодветна намена. За 
се јавува потреба за 

предметниот плански опфат. Со 
Општина Маврово и Ростуша, 

градежното земјиште и 
задржување на постојните објекти, 

парцелите каде постои можност, 
каде постои можност  и 

селските подрачја претставува 
глобалниот концепт на 

основна определба 



Нацрт извештај за стратегиска

претставува унапредување на
и намалување на постојната разлика
интегрален-сеопфатен развој на
 
Основниот концепт при планирање
 

• Утврдување на грани
вертикала. 

• Утврдување на намената
функционирање на истите

• Обезбедување на непречно
сообраќај. 

• Инфраструктурните сис
да обезбедат поквалитетно
средина. 

 
2.3 Врска со други плански

 
Појдовна точка во изнаоѓање
план за село Росоки, Општина
Урбанистички план и Условите
просторот кој е предмет на изработка
 
Предметниот простор досега е
советот на општината во 2001 
извод од Просторен план на Р
план како основа, други 
поставувањето на планските концепции
Просторниот план на Р. Македонија
 
Развојот на инфраструктурните
идниот економски развој. Електро
издвојуваат со својот придонес
стопанските капацитети и дејн
 
Согласно определбите на Просторниот
разместеноста на сите стопански
примена на принципите и стандардите
нивна превентивна примена и
работна средина.  
 
Во прилог е дадена врската
 
ЗАКОНСКИ АКТ 
Закон за животна средина 

тегиска оцена на животната средина 

редување на квалитетот на животните услови во руралната
постојната разлика во однос на условите во урбаните

сеопфатен развој на селото.  

при планирање на просторот е: 

на границите до  кои може да се оди со градба по

на намената на земјиштето и градбите, со
функционирање на истите. 
Обезбедување на непречно одвивање на моторниот, пешачкиот

Инфраструктурните системи за водовод, канализација и електрични
обезбедат поквалитетно и современо живеење, здрава и безбедна

други плански документи 

изнаоѓање на концепцијата на решението на овој
Росоки Општина Маврово и Ростуша, покрај смерниците од

и Условите за планирање на просторот се и создадените
предмет на изработка на оваа урбанистичка документација

простор досега е предмет на обработка на урбанистички план
општината во 2001 година. Сега, просторот е предмет на

Просторен план на Р. Македонија, поради која причина, покрај
 влезни параметри при планирањето на
ите концепции и решенија по сите области се

Македонија. 

инфраструктурните системи претставува значајна детерминанта
развој. Електро-енергетската и комуналната инфраструктура

својот придонес и влијание врз развојот и разместеноста
капацитети и дејности.  

определбите на Просторниот план на Р. Македонија, идниот
сите стопански дејности на овој простор треба

принципите и стандардите за заштита на животната средина
имена и спречување на негативните влијанија врз

а на планскиот документ со други плански д

ЦЕЛИ 
 • Зачувување, заштита, обновување и унапредување

квалитетот на животната средина; 
• Заштита на животот и на здравјето на луѓето
• Заштита на биолошката разновидност
• Рационално и одржливо користење на природните
и 

• Спроведување и унапредување на мерките
регионалните и на глобалните проблеми
средина. 

ПРЕКУ 
• Поттикнување на користење на обновливи
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услови во руралната средина 
во урбаните средини, преку 

градба по хоризонтала и 

градбите, со непречено 

пешачкиот и статичниот 

и електрични инсталации 
здрава и безбедна животна 

решението на овој Урбанистички 
смерниците од претходниот 
се и создадените услови на 
документација.  

урбанистички план усвоен од 
предмет на обработка на 

покрај претходниот 
планирањето на просторот и 
сите области се базираат на 

значајна детерминанта на 
комуналната инфраструктура се 
развојот и разместеноста на 

Македонија, идниот развој и 
простор треба да базира на 
животната средина, особено 

влијанија врз животната и 

документи. 

обновување и унапредување на 

здравјето на луѓето; 
разновидност; 
користење на природните богатства 

унапредување на мерките за решавање на 
глобалните проблеми на животната 

на обновливи природни извори 
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ЗАКОНСКИ АКТ 

Закон за енергетика 

Национален акционен план за
животна средина (НЕАП) 

Просторен план на РМ 

тегиска оцена на животната средина 

ЦЕЛИ 
на енергија; 

• Зголемување на енергетска ефикасност
искористувањето на обновливите извори

• Воведување на стимулативни мерки за
енергетски објекти во кои се користат обновливи
енергија, 

• Унапредување на искористување на обновливи
енергија, 

• Поттикнување на производство на енергија
извори  

акционен план за • Одржливо просторно планирање и управување
градежното земјиште 

• Воспоставување на интегрален систем
природата и зачувување на биодиверзитетот
стандардите и меѓународните договори

• Воспоставување на интегрирано управување
финансиски самоодржлив систем за управување

• Подобрување на состојбата со почвата
одржливо користење преку намалување
контаминацијата и другите видови на деград

• Интегрирано управување со водите засновано
принципите на одржлив развој, преку воведување
практика на управување со речен слив

• Контрола на процесите на закиселување
како и на состојбата со трапосферскиот

• Подобрување на квалитетот на воздухот
на емисиите на основните загадувачки супстанции
релевантните сектори 

• Воведување на барањата на животната
политиката за развој на земјоделството

• Интеграција на принципите на одржливиот
аспектите на животната средина во секторот

• Воспоставување на одржлив урбан развој
• Да се намалат влијанијата врз здравјето
животната средина од транспортниот сектор

• Подобрување на енергетската ефикасност
емисиите 

• Да се обезбеди соодведен административен
локално и на централно ниво за подготвување
имплементација на Стратегија за приоритетни
инфраструктурни проекти, како и за проектен
инвестициони проекти засновани на барањата

• остварување на повисок степен на вкупната
интегрираност на просторот на државата

• обезбедување услови за значително поголема
инфраструктурна и економска интеграција
останатите европски земји 

• рационално ангажирање на домашните
оптимално искористување на расположивата
намалување на узвозната зависнто 

• усмерување на развојот на одделни области
реалните можности, особености и потенцијали

• заштита на околината со намалување на
штетни материи преку подобрување на
ефикасност, 

• зголемување на производството на енергија
по животната средина. 
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ефикасност и поттикнување на 
обновливите извори на енергија, 

стимулативни мерки за инвестирање во 
користат обновливи извори на 

искористување на обновливи извори на 

производство на енергија од обновливи 

планирање и управување со 

интегрален систем за заштита на 
биодиверзитетот согласно ЕУ 

меѓународните договори 
интегрирано управување со отпад и 

систем за управување со отпад 
со почвата во насока на нејзино 
намалување на  ерозијата, 
видови на деградација на почвите 
водите засновано на 

развој преку воведување на 
речен слив 
закиселување и еутрофикација, 

трапосферскиот озон 
на воздухот преку намалување 

загадувачки супстанции од 

животната средина во 
земјоделството 

на одржливиот развој и 
средина во секторот туризам 

урбан развој 
врз здравјето на луѓето и врз 

транспортниот сектор 
енергетската ефикасност и намалување на 

административен капацитет на 
ниво за подготвување и 

Стратегија за приоритетни комунални 
како и за проектен циклус со 

засновани на барањата на ЕУ. 
степен на вкупната функционална 

на државата, 
значително поголема 

економска интеграција со соседните и 

домашните енергетски извори, 
на расположивата енергија и 

 
одделни области и краеви според 

особености и потенцијали, 
вање на емитираните 

подобрување на енергетската 

производството на енергија без последици 
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ЗАКОНСКИ АКТ 
Стратегија за развој на 
енергетиката во РМ 

Стратегија за 
искористувањето на 
обновливите извори на 
енергија во република 
македонија до 2020 година
Стратегија за регионален 
развој на Р. Македонија 2009 
2019 

Национална стратегија за 
одржлив развој во Р. 
Македонија  2009 - 2030 

Национална стратегија за 
инвестиции во животната 
средина 

Стратегија и акционен план за
заштита на биолошката 
разновидност на Р. 
Македонија 
 

тегиска оцена на животната средина 

ЦЕЛИ 
• Одржување, ревитализација и модернизација
изградба на нова, современа инфраструктура
на производство и користење на енергијата

• Подобрување на енергетската ефикасност
производството, преносот и користењето

• Користење на домашните ресурси (резервите
хидроенергетскиот потенцијал, ветерната
енергија) за призводството на електрична

• Зголемување на користењето на обновливите
енергија 

година 

• Зголемување на учеството на обновливите
енергија во вкупното производство, 

• Намалување на емисии на стакленични
• Воведување на механизам за субвенционирање

Македонија 2009 - 
• Рамномерен и одржлив развој на целата
Република Македонија, заснован врз моделот
полицентричен развој; 

• Намалување на диспаритетите меѓу и во
планските региони и подигнување на
на сите граѓани; 

• Зголемување на конкурентноста на планските
јакнење на нивниот 

• Иновациски капацитет, оптимално користење
валоризирање на природното богатство
економските особености на планските рег

• Зачувување и развивање на посебниот
планските региони, како и нивна афирмација

• Ревитализација на селата и развој на подрачјата
специфични развојни потреби. 

• Одржлива  интеграција  на  туризмот шумарството
земјоделството  и  индустрискиот  сектор
поддршка  од  енергетскиот  сектор, инфраструктурата
секторот  за  транспорт. 

• Продолжување на процесот на апроксимација
користејќи одржлив пристап и дефинирање
одржлив развој 

• Стратегијата се стреми кон остварување
економски и социјален развој, преку зголемување
конкурентноста и интегриран пристап
проблемите од животната средина. 

• Ги посочува областите каде е неопходно
инвестиции во животната средина 

• Утврдени сектори во кои се неопходни значајни
за усогласување со европското законодвство
со отпад, управување со води (водоснабдување
и третман на отпадни води), како и контрола
загадување.  

• Со Стратегијата се утврдуваат мерки за
индустриските жаришта, управување со
воздухот, како и заштита на климата и природата

акционен план за • Главната цел на стратегијата е да се обезбеди
користење на биолошката разновидност
уникатните природни вредности и богатата

• Зголемена заштита и ревитализација на
разновидност преку инвестиции; 

• Вградување на заштиттата на биолошката
сите политики, стратегии, планови и програми
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и модернизација на постојната и 
современа инфраструктура за потребите 
користење на енергијата,  

енергетската ефикасност во 
користењето на енергијата,  

ресурси (резервите на лигнит, 
потенцијал ветерната и сончевата 

на електрична енергија,  
користењето на обновливите извори на 

на обновливите извори на 
 

стакленични гасови, 
за субвенционирање 

развој на целата територија на 
заснован врз моделот на 

диспаритетите меѓу и во рамките на 
подигнување на квалитетот на животот 

конкурентноста на планските региони преку 

оптимално користење и 
природното богатство, човечкиот капитал и 

планските региони; 
посебниот идентитет на 

нивна афирмација и развој; 
развој на подрачјата со 

туризмот,  шумарството, 
индустрискиот сектор  со  одржлива  

сектор, инфраструктурата  и  

на апроксимација кон ЕУ 
и дефинирање на индикатори за 

остварување на одржлив 
развој преку зголемување на 

интегриран пристап за решавање на 
 

е неопходно да се превземат 

неопходни значајни инвестиции 
европското законодвство се управување 

води водоснабдување, одведување 
како и контрола на индустриско 

утврдуваат мерки за санирање на 
управување со квалитет на 

а и природата. 
стратегијата е да се обезбеди одржливо 

разновидност, водејќи сметка за 
вредности и богатата традиција 
ревитализација на биолошката 

на биолошката разновиност во 
планови и програми на Владата; 
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ЗАКОНСКИ АКТ 

Стратегија за рурален развој
2010 - 2013 

План за управување со НП 
Маврово за период 2012 - 2021 
година 

тегиска оцена на животната средина 

ЦЕЛИ 
• Воспоставување на база на податоци за
живеалиштата и заштитените подрачја

• Воспоставување на управување со постоечките
подрачја и зголемување на мрежата на
подрачја, според меѓународните стандарди

• Одржливо стопанисување со шуми 
рурален развој Стратешка цел 

Комплетно заокружување на LEADER пристапот
официјален пристап за рурален развој 
Ростуша и зајакнување на капацитетите на
развој за имплементација и генерирање на
одржлив рурален развој. 
Конкретна цел  
2. Иницијатива за креирање на стратегија
рурален развој со што ќе се имплементира
пристапот во регионот. 

 
Стратешка цел 
Заштита и зачувување на животната средина
управување на природните ресурси 
Конкретни цели 
2.1.Заштита и зачувување на биолошката
2.2.Искористување на климатските промени
на енергетската ефикасност 
2.3.Оддржливо управување со отпад во

 
Стратешка цел 
Интегриран развој на одржлив рурален туризам
обезбедување на квалитетни туристички производи
Конкретни цели 
3.1.Промовирање на традиционалните вредности
зголемување на бројот на туристи во 
3.2.Развој на стандарди за одржлив туризам
3.3.Промовирање и воведување на туристич
производи од планинскиот, културниот руралниот
медицинскиот и друг вид на туризам. 

 
Стратешка цел 
Подобрување на општиот изглед на руралните
Конкретни цели 
5.1.Збогатување на урбаните содржини
населени места и ревитализација на 
интерес. 

управување со НП 
2021 

Основна цел 1: 
Да се заштити биолошката и геолошката разновидност
сегашните и идните генерации, врз основа
сознанија 
Посебни цели: 
1.1. Заштита на значајните видови, природните
геоморфолошки појави во Паркот 
 
Основна цел 2: 
Да се обезбедат придобивки за локалното
одржливо користење на природните ресурси
Посебни цели: 
2.2. Одржливо користење на шумските ек
производство на дрвна маса и недрвни шумски
2.3. Производство на енергија од обновливи
водоснабдување, наводнување, спортски
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податоци за видовите, 
заштитените подрачја 

управување со постоечките заштитени 
мрежата на заштитените 

меѓународните стандарди 

 LEADER пристапот како 
 на Општина Маврово-

капацитетите на Групата за рурален 
генерирање на активности за 

на стратегија за регионален 
имплементира LEADER 

животната средина заради 

биолошката разновидност 
климатските промени за зголемување 

со отпад во сите населени места. 

рурален туризам преку 
туристички производи и услуги 

традиционалните вредности за 
 современи услови 

одржлив туризам 
воведување на туристичка понуда и 

културниот, руралниот, 
 

изглед на руралните населени места 

содржини во руралните 
 објекти од јавен 

геолошката разновидност за 
врз основа на научно засновани 

видови природните живеалишта и 

за локалното население преку 
природните ресурси 

шумските екосистеми за 
недрвни шумски производи 
од обновливи ресурси, 

наводнување спортски риболов по 
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ЗАКОНСКИ АКТ 

тегиска оцена на животната средина 

ЦЕЛИ 
принципите на одржливо искористување и
 
Основна цел 3: 
Да се заштити и промовира пределската разновидност
културното наследство во Паркот, вклучително
предел како резултат на вековната интеракција
природата 
Посебни цели: 
3.1. Заштита на пределската разновидност
културниот предел кои придонесуваат за заштита
биолошката разновидност и традиционалните
користење на земјиштето и природните ресурси
 
Основна цел 4: 
Да се промовира и поддржи развојот на одржлив
Паркот како двигател на локалниот економски
Посебни цели: 
4.1. Обезбедување на соодветна инфраструктура
одржлив туризам во Паркот 
4.3. Минимизирање на негативните влијанија
рекреативните активности врз природните
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искористување и аквакултура 

пределската разновидност и 
Паркот вклучително и културниот 

вековната интеракција меѓу човекот и 

разновидност, вклучително и 
придонесуваат за заштита на 

традиционалните практики за 
природните ресурси 

развојот на одржлив туризам во 
локалниот економски развој 

соодветна инфраструктура за развој на 

негативните влијанија на туристичко -
природните вредности во Паркот 
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3. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
 
Оваа глава од Извештајот се однесува
имплементација на предвидениот
идентификацијата на долгорочни
идентификува и процени влијанијата
ја информира јавноста, да даде
тие алтернативи биле избрани
процесот на донесување на одлуки
политички. 
 
СОВЖС исто така може да обезбеди
кои се соочува носителите на
алтернативи. “Business as usual”, “do nothi
прилично слични помеѓу себе
статус кво ситуацијата. “Do nothing” 
никаква активност. Кога станува
nothing” се едно исто. Кога активноста
nothing” алтернативата е изводлива
минимално одржување на постоечките
 
“Do-nothing” сценарио - проценка
променат со текот на времето
немало план. Целта е да се
средина, против која веројатните
проценат. Влијанието на планот
животната средина со или без
претставува продолжување
политиката или инфраструктурни
нацрт планот. Тоа ја формира
планскиот документ врз животната
 
Состојбата без имплементација
подрачјето на планскиот документ
планскиот документ, односно продолжување
е сега во моментот. Бидејќи
имплементација на хидросистемот
директно би се одразила и на неговата
 
Влијанијата од состојбата без
поделат во три групи: 

� Економски влијанија 
� Влијанија поврзани со животната
� Социјални влијанија 

 
1. Економски влијанија 

- Нерешена просторна и инфраструктурна
- Статус кво со вредноста
- Неискористување на градежно
- Намалување на трошоци

национално ниво (поврзано
- Ограничен стопански развој
- Неискористување на потенцијалните
- Ограничен развој на општината
- Послаба атрактивност за

тегиска оцена на животната средина 

БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ

Извештајот се однесува на развојот во рамките на планскиот
предвидениот плански документ. СОВЖС треба да
на долгорочни одржливи алтернативни решенија

процени влијанијата врз животната средина/одржливиот
јавноста да даде подршка во изборот на алтернативи и да

биле избрани. Со други зборови СОВЖС треба да
донесување на одлуки поактивен, постратегиски, поодржлив

може да обезбеди сигурност дека, во рамките на ограничувањата
носителите на одлуки, тие не пропуштиле некои други

. “Business as usual”, “do nothing” и “do minimum” алтернативите
помеѓу себе. “Business as usual” се однесува на продолжување

ситуацијата. “Do nothing” алтернативата се залага за непревземање
Кога станува збор за нова активност, тогаш “business as usual” 

исто Кога активноста веќе постои и кај истата се вршат
алтернативата е изводлива. “Do minimum” опцијата претставува

одржување на постоечките ресурси. 

проценка за тоа како условите во животната
на времето без имплементација на планот, т.е. како

Целта е да се идентификува моменталната состојба
која веројатните ефекти од имплементацијата на планот

Влијанието на планот може да се процени како разлика во
со или без имплементација на планот. “Do-nothing” 

продолжување на сегашните трендови без никакви
инфраструктурни подобрувања - кои може да бидат предложени

ја формира основата за споредба наспроти ко
врз животната средина може да се утврдат. 

нтација на планскиот документ подразбира
планскиот документ без имплементација на планираните

документ односно продолжување на актуелната состојба онаква
Бидејќи планскиот документ е директно

на хидросистемот Бошков мост, состојбата без имплементација
одразила и на неговата имплементација. 

состојбата без имплементација на планскиот документ

 
поврзани со животната средина 

 

просторна и инфраструктурна организација во опфатот
со вредноста на земјиштето, 

Неискористување на градежно земјиште, 
трошоци за производство на електрична

ниво поврзано со реализација на Бошков мост),  
стопански развој на селото, 

Неискористување на потенцијалните на селото, 
развој на општината; 

атрактивност за инвестиции; 
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ДОКУМЕНТ 

рамките на планскиот опфат без 
СОВЖС треба да помогне во 

алтернативни решенија, да ги 
одржливиот развој за да 

алтернативи и да објасни како 
СОВЖС треба да го направи 

постратегиски поодржлив и помалку 

рамките на ограничувањата со 
пропуштиле некои други подобри 
 “do minimum” алтернативите се 

однесува на продолжување на 
залага за непревземање на 

ш “business as usual” и “do 
истата се вршат измени, “do 

претставува ситуација на 

животната средина ќе се 
планот т е. како воопшто и да 

моменталната состојба во животната 
имплементацијата на планот може да се 

разлика во условите во 
nothing” сценариото 

никакви промени во 
да бидат предложени во 

наспроти коja ефектите од 

подразбира иднина на 
планираните активности од 
состојба онаква каква што 
директно поврзан со 

состојбата без имплементација 

планскиот документ може да се 

во опфатот, 

електрична енергија на 
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- Намалени буџетски приходи
- Послаба атрактивност на
- Помали економски и

имплементацијата на планираната
- Одлевање на финансиски

 
2. Влијанија поврзани со животната

- Неискористување на обновливите
- Поголемо влијание од конвенционално
- Успорен одржлив развој
- Непланско и неправилно

 
3. Социјални влијанија 

- Губење на можноста
планскиот опфат, како и

- Стагнација во животниот
- Губење на придобивки

индиректно поврзани со
- Депопулација на локалното

структура, 
- Нерамномерен регионален

 

тегиска оцена на животната средина 

буџетски приходи;  
атрактивност на локацијата и општината; 
економски и финансиски придобивки од вработувања

имплементацијата на планираната активност, 
на финансиски средства за набавка на електрична енергија

поврзани со животната средина 
Неискористување на обновливите извори, 

влијание од конвенционално производство на електрична
одржлив развој; 

неправилно урбанизирање на просторот, 

можноста за вработување при реализација на
опфат како и во оперативната фаза, 
во животниот стандард кај жителите во општината и пошироко
придобивки од идни потенцијални инвестиции

ни со планираната активност, 
Депопулација на локалното население и статус кво во демографската

Нерамномерен регионален развој, 
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од вработувања при 

електрична енергија, 

на електрична енергија, 

реализација на изградбата на 

општината и пошироко 
инвестиции директно или 

кво во демографската 
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4. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВОТНА

4.1 ГЕНЕРАЛНИ АСПЕКТИ

4.1.1 Географска положба

 
Општина Маврово и Ростуша
согласно законот за територијалната
Македонија(Сл.Весник на РМ
општини Маврови Анови и
19.12.1996 година со Одлука
општини се формира Сегашната
Ростуше.  
 
Општина Маврово и Ростуша
површина од 682,18 km2 од кои
40 km2, пасишта 261 km2 и др
 

 
Слика Село Росоки

 
Општина Маврово и Ростуша претежно
вкупно 42 население места
Болетин, Велебрдо, Волковија

тегиска оцена на животната средина 

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

ГЕНЕРАЛНИ АСПЕКТИ 

положба на локацијата 

и Ростуша, како една општина, е формирана во
за територијалната органозација на локалната самоуправа

Весник на РМ,бр.55/2004 година) и е наслендичка на
Анови и Ростуша. Како Општина Ростуша е фо
Одлука на Советот бр.0801/1. Во 2005 година од
Сегашната Општина Маврово и Ростуша, со седиште

и Ростуша се наоѓа во западниот дел на Р. Македонија
од кои 12 km2 се површини под езера, земјоделски
и др. 

Село Росоки во однос на општина Маврово и Ростуше

и Ростуша претежно е ридско-планинска општина од
население места и тоа: Аџиевци, Беличица, Бибај, Битуше

Волковија, Видуше, Врбен, Врбјани (Ростушко), Галичник
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формирана во 2005 година 
локалната самоуправа во Р. 
наслендичка на поранесните 
Ростуша е формирана на 

година од споменатите 
со седиште во село 

на Р Македонија и зафаќа 
езера земјоделски површини 

 
Маврово и Ростуше 

општина од селски тип со 
Бибај, Битуше, Богдево, 

Ростушко), Галичник, Грекај, 
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Дуф, Жировница, Жужње, Јанче
Маврови Анови, Маврово, 
(Ростушко), Орќуше, Присојница
Скудриње, Сретково, Сушица
(Ростушко). 

4.1.2 Климатско-метеоролошки
  
Климата е важна и специфична
подрачје. Климата, поточно
врнежи, ветрови, влажност инсолација
процесите на создавање на почви
елементи, исто така влијаат
животната средина, процес кој
облачноста, воздушните струења
 
Во подрачјето на Општина
континентална и планинска клима
поладна и повлажна, особено кога
како и нивната распределба во
реката Радика преовладува умерено
реката Црн Дрим, Дебарско Езеро
 
Просечната годишна темпера
изнесува -2,2оС. Есента е значително
температурата во текот на есента
температура на воздухот во текот
движи во значајно пошироки граници
прилично студени, а летата топли
пријатно свежи летни ноќи, што
планински масиви. 
 
Во овој регион паѓаат доста врнежи
години има варирање од 556 mm 
над 100 mm, април и мај од 80
воглавно од снег, а во летниот
покривка е 166 дена, ектремно
Висината на снежната покривка
 
Просечната годишна релативна
ноември и декември, а со нешто
 
Како најчести и најизразени се
од 3,1m/s и југозападниот 197‰ 
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Жужње, Јанче, Кичиница, Кракорница, Леуново
Маврово, Нивиште, Никифорово, Нистрово, Ничпур
Присојница, Росоки, Ростуша, Рибница, Селце (Ростушко

Сретково Сушица (Ростушко), Тануше, Требиште, Тресонче

метеоролошки карактеристики на подрачјето 

и специфична физичко-географска карактеристика
поточно климатско-метеоролошките елементи

влажност, инсолација, облачност и појава на магла
создавање на почви, полноводноста на реките, биодиверзитетот

така влијаат и на дистибуцијата на загадувачките
процес кој доведува до промени во температурата

воздушните струења, влажноста на воздухот итн. 

Општина Маврово и Ростуше се чувствува влијанието
планинска клима. Поради надморската височина климата

повлажна особено кога станува збор за количини на врнежи и
распределба во текот на годината. Во долниот дел на
преовладува умерено-континентална клима, која доаѓа по

Дебарско Езеро, каде се влева и реката Радика. 

годишна температура на воздухот изнесува 7,1оС, а просечната
Есента е значително потопла од пролетта. Просечната
текот на есента изнесува 8,2оС, а во пролет 5,8

воздухот во текот на летото изнесува 16,3оС. Апсолутните
пошироки граници од -25оС до +33оС., т.е. изнесува
а летата топли со 

летни ноќи, што е секако одраз на непосредно влијание

паѓаат доста врнежи и тоа просечно годишно по 1103 mm, 
варирање од 556 mm до 1743 mm. Од oктомври заклучно со

и мај од 80-100 mm, а јули и aвгуст помалку од 50 mm. 
летниот период од дожд. Просечното траење

дена ектремно најдолго 253 дена, а ектремно нај
снежната покривка е различна и се движи и над 200 mm.

годишна релативна влажност на воздухот изнесува 77% со
декември а со нешто помалку и во останатите зимски месеци

најизразени се ветровите од североисточниот правец
југозападниот 197‰ и брзина од 4,6 m/s. 
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Кракорница Леуново, Лазарополе, 
Нистрово Ничпур, Ново Село 

Селце (Ростушко), Сенце, 
Тресонче и Церово 

 

карактеристика на одредено 
елементи (температура, 

појава на магла) влијаат на 
реките биодиверзитетот. Овие 

загадувачките материи во 
температурата на воздухот, 

чувствува влијанието на 
височина климата станува 
на врнежи и температура, 

долниот дел на течението на 
која доаѓа по течението на 

а просечната зимска 
Просечната вредност на 

5,8оС. Просечната 
Апсолутните екстреми се 
изнесува 58оС. Зимите се 

непосредно влијание на високите 

по 1103 mm, а во поедини 
заклучно со март паѓаат 
од 50 mm. Врнежите се 
траење на снежната 

ектремно најкратко 81 ден. 
mm. 

изнесува 77% со максимум во 
зимски месеци.  

правец 212‰ и брзина 
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4.1.3 Релјеф 

 
Планините на подрачјето на општината
екосистеми. Еден дел од планинскиот
западниот дел на Р. Македонија
височина над 2000 метри. Планинскиот
(2764 м.н.в) кој е највисок врв во
територијата на оваа општина
Бистра и Кораб се покриени со
овие планини во текот на годината
простор е ограден со планините
бор и даб и истиот се протега
од 1200 m, а мавровоското поле
и Долна Река го ограничуваат
Стогово и Бистра, чии бокови се
Река е главно високо планински
долина и планинските рамнини
всечени во планинските маси
 

4.1.4 Сеизмика на теренот
 
Врз досега набљудуваните максимални
дека оваа територија е изложена
Полошката котлина и на југозападната
а во оснанатиот дел со интензитет
очекува појава на потреси со максимална
VII° по МКС на Сува Гора и VIII° 
 

тегиска оцена на животната средина 

 
жа на ветрови за општина Маврово и Ростушa 

 

подрачјето на општината Маврово и Ростуша прпаѓаат на
дел од планинскиот систем на Шар Планина се
Македонија. Релјефот кој особено богат е преставен
метри. Планинскиот систем Кораб го опфаќа врвот

највисок врв во Р. Македонија. Друг венец на планини
општина е Бистра. Високите планински делови на

покриени со разновидна растителна вегетација. Високите
текот на годината повеќе време се покриени со снег
со планините: Бистра, Шара и Буковиќ и е пошумен со
се протега помеѓу Горни Полог и Горна Река, на надморска

мавровоското поле е претворено во вештачко Eзеро. Просторот
ограничуваат планинските масиви на Шар Планина
чии бокови се издигаат и до 2700 м.н.в. Просторот на

високо планински, без полиња освен некои проширувања
планинските рамнини. Овој простор е испресечен со бројни
планинските маси, правејќи кањони.  

на теренот 

набљудуваните максимални интензитети на земјотресите
територија е изложена на релативно висока сеизмичка

и на југозападната рамка случени се земјотреси со
дел со интензитет од VII° по МКС скалата. Се цени дека
потреси со максимална јачина од IX° по МКС во Полошката
Гора и VIII° по МКС на Буковиќ. 
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прпаѓаат на три различни 
Планина се простира во 
е преставен со 52 врва со 

опфаќа врвот Голем Кораб 
на планини кој се наоѓа на 
делови на Шар Планина, 

Високите делови на 
покриени со снег. Мавровскиот 

умен со висока бука, 
ека на надморска висина 
зеро Просторот на Горна 
Планина, Кораб, Дешат, 

Просторот на Горна и Долна 
проширувања на речната 

бројни водени текови 

земјотресите се заклучува 
сеизмичка активност. Во 

земјотреси со јачина од VIII°, 
Се цени дека може да се 

МКС во Полошката котлина, 
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Слика Сеизмотектонска карта

 

4.1.5 Социо-економски карактеристики
 
Демографија 
Според резултатите од последниот
има 8618 жители, 42 населени
Густината на населението по
Вкупното население на територија
припадност е:  

• Македонци: 4349  
• Албанци: 1483  
• Турци: 2680  
• Роми: 10  
• Срби: 6  
• Бошњаци: 31  
• Останати: 59 

 
Во селото Росоки нема регистрирано
 
Економски услови 
Локалната економија ја преставуваат
секторите трговија, хотелијерство
метална индустрија и др. 
 
Еден мал дел од жителите на
дејност, кои својата егзистенција
освен за сопствени потреби
дејност на населението. 
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Сеизмотектонска карта со очекувани максимални интензитети на
потреси (Ј. Јаневски, 2004) 

карактеристики 

резултатите од последниот попис од 2002 год. Општина Маврово
населени места, во кои има 1969 домаќинства и

населението по km2 е 15 жители или 15 жители/km2. 
население на територија на општина Маврово и Ростуша

нема регистрирано жители. 

економија ја преставуваат воглавно приватни субјекти кои
хотелијерство и угостителство, дрвно - преработувачка

жителите на општината се занимаваат и со сточарство
егзистенција ја обезбедуваат од оваа занимање

сопствени потреби или помал дел за продажба не претставува
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интензитети на сеизмичките 

Општина Маврово и Ростуша 
домаќинства и 4842 станови. 

Ростуша по национална 

субјекти кои работаат во 
преработувачка, текстилна 

сточарство, како основна 
занимање. Земјоделството 
не претставува основна 
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Патна инфраструктура 
Според Просторниот план на
магистрална патна мрежа релевантна

– Е-65 што се поклопува
(СР-Блаце Скопје-Тетово
коридор за патен сообраќај

– М-4 - (АЛ-Ќафа Сан-Струга
Врз основа на Одлуката за
133/11, 150/11 и 20/12) овој магистрален

– А2 - (Граница со Бугарија
Романовце - Куманово
Кичево - Требениште

На автопатската и магистралната
патишта, што заедно со локалните
мрежа на Република Македонија
предметната локација Според
2020 г.) е: 

– Р-414 - (Маврово-врска
за Тресонче) 

Врз основа на Одлуката за категоризација
133/11, 150/11 и 20/12) овој
регионални патишта “Р2” и се преименува

– Р2238 - (Маврово-врска
со Р2246) 

Енергетика  
УП за село Росоки нема конфликт
постојниот 110кV вод Вруток
 
Телекомуникации  
Во однос на телекомуникациската
покриена со сигнал на мобилна
и ONE.  
 

4.2 РЕЛЕВАНТНИ АСПЕКТИ

4.2.1 Хидрологија и квалитет
 
Водата претставува ограничен
животот,со којшто се обезбедува
здравје на екосистемот. Според
подрачја на речен слив (Вардар
езера (Охридско Езеро, Преспанск
се домицилни, формирани на
богата со површински води
интензитетот на врнежите. Како
хидрогеографската структура
во хидрографската мрежа (реките
земјата. Единстевени исклучоци
подолго време под површината
 
Селото Тресонче, општина Маврово
(ВП) Дебарско, кое го опфаќа
македонско - албанската граница
Горна Радика преку хидроенергетскиот
реката Вардар. 
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Просторниот план на Република Македонија (2002 - 2020 г
мрежа релевантна за предметниот простор е: 
поклопува со делови од магистралните патишта М

Тетово-Кичево-Требеништа-Охрид-Битола
патен сообраќај во насока север-југ 

Струга-Кичево-Скопје-Миладиновци-М-1) 
Одлуката за категоризација на државните патишта (Сл

овој магистрален патен правец се преименувасо
Граница со Бугарија - ГП Деве Баир - Крива Паланка

Куманово - Миладиновце - обиколница Скопје - Тетово
Требениште - Струга - граница со Албанија – ГП Ќафасан

и магистралната патна мрежа се надоврзуваат
заедно со локалните категоризирани патишта ќе ја сочинуваат

лика Македонија. Релевантен регионален патен
локација Според Просторниот план на Република Македонија

врска со Р-413-Галичник-Селце-Осој-врска со

за категоризација на државните патишта (Сл
овој регионален патен правец велгува во

и се преименува со ознаката: 
врска со Р2235-Галичник-Селце-Тресонче-

Росоки нема конфликт со постојната преносна мрежа
вод Вруток-Шпиље минува на 3,5км западно од селото

телекомуникациската мрежа, Општината Маврово и Ростуше
на мобилна телефонија од трите мобилни оператори

РЕЛЕВАНТНИ АСПЕКТИ 

квалитет на површински води 

претставува ограничен и основен ресурс, неопходен за одржување
обезбедува социална добросостојба, економски

екосистемот Според хидрографската состојба во земјата постојат
слив Вардар, Црн Дрим, Струмица и Јужна Морава и

Езеро Преспанско Езеро и Дојранско Езеро). Најголем
формирани на територијата преку врнежи. Република Македонија

површински води и тие главно зависат од појавата, времетраењето
врнежите. Како резултатат на морфолошката, хидрогеолошката
структура на релјефот, површинските теченија брзо
мрежа (реките, потоците, и езерата) и водата истекува

Единстевени исклучоци се карстните области, каде што вод
површината и ги прихранува протечните води од речната

општина Маврово - Ростуша припаѓа на Водостопанското
го опфаќа сливот на реката Црн Дрим, од браната

албанската граница заедно со долниот слив на реката Радика
преку хидроенергетскиот систем Маврово е приклучен
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2020 г.) автопатската и 

патишта М-3, М-4 и М-5 - 
Битола-Меџитлија-ГР) - 

 
патишта (Сл. Весник број 

преименувасо ознаката: 
Крива Паланка - Страцин - 

Тетово - Гостивар - 
Ќафасан) 

надоврзуваат регионалните 
сочинуваат патната 
патен правец за 
Македонија (2002 - 

врска со Р-415, со крак 

патишта (Сл. Весник број 
велгува во групата на 

-Лазарополеврска 

преносна мрежа на РМ. Така 
западно од селото. 

Маврово и Ростуше е целосно 
мобилни оператори T-mobile, VIP 

неопходен за одржување на 
економски просперитет и 

во земјата, постојат четири 
Јужна Морава) и три природни 

Најголем дел од водите 
Република Македонија не е 
појавата, времетраењето и 

олошката хидрогеолошката и 
теченија брзо се втекуваат 
водата истекува надвор од 
што водата се задржува 

води од речната мрежа. 

Водостопанското подрачје 
од браната Глобочица до 
реката Радика. Сливот на 
приклучен на сливот на 
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За подобрување, но и за
потенцијал на водотеците, во ВП
на реката Црн Дрим со корисен
производство на електрична енергија
 
Селото Росоки се наоѓа во сливното
хидроенергетскиот систем Бошков
 
Најзначајна притока на Црн Дрим
Голема Враца на Шар Планина
2220 m и се влива во Дебарското
64,7 km, зафаќа сливна површина
Македонија), има релативен пад
горниот слив на Радика по вештачки
сливот на Река Вардар. 
 
Најголема лева притока на Радика
и Јадовска Река кои се спојуваат
зема изворот на Јадовска Река
надморска височина од 1728 
височина од 606 m. Долга е
Росоки се наоѓа во срцето на планината
Јадовска Река. 
 
Со Уредбата за класификација
површинските води (водотеците
распоредуваат во класи, и тоа
 
Класа Употреба / користење

I Класа многу чиста, олиготрофична
дезинфекција може да
прехранбени производи
благородни видови на
добар. Постојано е заситена
бактерии, содржи многу
материи (но не и неоргански

II Класа малку загадена
употребува за капење
видови риби (циприниди
кондиционирање (коагулација
употребува за пиење и
Пуферниот капацитет
добри. Присутното оптоварување
примарната продуктивност

III Класа умерено еутрофична
за наводнување, а по
индустријата на која не
капацитет е слаб, но ја
погодни за повеќето риби
кислород. Нивото на примарната
некои промени во структурата
Евидентно е оптоварување
Концентрацијата на штетните
хронична токсичност за

IV Класа силно еутрофична
употребува за други
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но и за целосно искористување на постојниот
водотеците, во ВП Дебарско изградена е акумулацијата Дебарско

со корисен простор од 75х106 m3. Намената на акумулацијата
електрична енергија, водоснабдување и контрола на поплави

о сливното подрачје на акумулацијата Тресонче
систем Бошков Мост. 

притока на Црн Дрим е реката Радика. Извира на северозапад
Шар Планина, на територијата на Косово, на надморска
во Дебарското Езеро кај с. Косоврасти на кота од

сливна површина од 880 km2 (од кои 35,6 km2 се на територија
релативен пад од 26‰ и пошуменост на сливот од
Радика по вештачки пат преку Мавровското езеро е

притока на Радика е Мала Река. Се формира од водите
кои се спојуваат под с. Тресонче. Како извориште на
Јадовска Река кој се наоѓа на врвот Мали Шар

височина од 1728 m, а во Радика се влева кај Бошков Мост
Долга е 21,3 km и зафаќа сливна површина од

срцето на планината Бистра, а е распослано од десната

класификација на водите, а според намената и степенот
води водотеците, езерата и акумулациите) и подземните

класи и тоа: 

користење на водата 
многу чиста, олиготрофична вода, која во природна состојба со

дезинфекција може да се употребува за пиење и за производство и
прехранбени производи и претставува подлога за мрестење и одгледување

видови на риби - салмониди. Пуферниот капацитетот на
Постојано е заситена со кислород, со ниска содржина на нутриенти

содржи многу мало, случајно антропогено загадување со органски
но не и неоргански материи). 

малку загадена, мезотрофична вода, која во природна состојба
за капење и рекреација, за спортови на вода, за одгледување

риби циприниди), или која со вообичаени методи на обработка
кондиционирање (коагулација, филтрација, дезинфекција и слично

за пиење и за производство и преработка на прехранбени
капацитет и заситеноста на водата со кислород, низ целата

Присутното оптоварување може да доведе до незначително
примарната продуктивност. 

умерено еутрофична вода, која во природна состојба може да
наводнување а по вообичаените методи на обработка (кондиционирање

индустријата на која не и е потребна вода со квалитет за пиење. Пуферниот
е слаб, но ја задржува киселоста на водата на нивоа кои
повеќето риби. Во хиполимнион повремено може да се јави
Нивото на примарната продукција е значајно, и може да се

промени во структурата на заедницата, вклучувајќи ги и видовите
е оптоварување од штетни супстанци и микробиолошко загадување

Концентрацијата на штетните супстанци варира од природни нивоа
токсичност за водниот живот. 

силно еутрофична, загадена вода, која во природна состојба
за други намени, само по одредена обработка. Пуферниот
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постојниот хидролошки 
акумулацијата Дебарско Езеро 

Намената на акумулацијата е за 
контрола на поплави.  

акумулацијата Тресонче која е дел од 

на северозапад од врвот 
на надморска височина од 
на кота од 487m. Долга е 

се на територија на Р. 
сливот од 35%. Дел од 

Мавровското езеро е префрлен во 

од водите на Тресонечка 
извориште на Мала Река се 
Мали Шар на Бистра на 
Бошков Мост на надморска 

површина од 195km2. Селото 
ослано од десната страна на 

намената и степенот на чистотата, 
и подземните води се 

природна состојба со евентуална 
производство и преработка на 

мрестење и одгледување на 
капацитетот на водата е многу 

содржина на нутриенти и 
загадување со органски 

природна состојба може да се 
за одгледување на други 
на обработка-

дезинфекција и слично), може да се 
прехранбени производи. 

кислород низ целата година, се 
незначително зголемување на 

може да се употребува 
обработка кондиционирање) и во 

пиење. Пуферниот 
нивоа кои сеуште се 

може да се јави недостиг на 
и може да се забележат 

вклучувајќи ги и видовите на риби. 
микробиолошко загадување. 
природни нивоа до нивоа на 

природна состојба може да се 
обработка Пуферниот капацитетот 
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е пречекорен, што доведува
развојот на подмладокот
во хиполимнионот се јавува

 
Природните и вештачките водотеци
и подземните води, чии води
распоредуваат во класи, согласно
пет категории. 
 
Во I категорија се распоредуваат
условите на I класа, во II категорија
III класа, во IV категорија условите
водотеците чии води мораат да
 
Според Уредбата за категоризација
подземните води (Сл.весник
Дебарско Езеро се во II категорија
 

4.2.2 Квалитет на амбиентен
 
За да се следи состојба на
загадувачките супстанци и истите
Мониторингот има суштинска
претставува основа за преземање
подобрување на квалитетот на
квалитетот на амбиентниот воздух
просторно планирање кое управува
воздух, како и Институтот за јавно
и Велес. 
 
Министерството за животна средина
автоматски мониторинг систем
мониторинг станици, од кои една
станици за квалитет на воздух

• сулфур диоксид 
• азот диоксид 
• јаглерод моноксид 
• озон 
• цврсти честички со големина
• бензен, толуен, етил-

 
Граничните вредности за нивоа
воздух се дадени во следните
 
Табела Гранични вредности за
Загадувачка 
супстанца 

Просечен 
период 

S02 1h 
24h 

3 последов. 

тегиска оцена на животната средина 

пречекорен што доведува до поголеми нивоа на киселост, а што се
подмладокот. Во епилимнионот се јавува презаситеност

хиполимнионот се јавува кислороден недостиг. Присутно е “цветање

вештачките водотеци, делниците на водотеците, езерата
води чии води според намената и степенот на

согласно Уредбата за категоризацијана водите

распоредуваат водотеците чии води мораат да ги
во категорија условите на II класа, во III категорија

категорија условите на IV класа, а во V категорија се
води мораат да ги исполнуваат условите на V класа. 

за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите
Сл весник 18/99), водите од Река Радика од с. Ростуше

категорија. 

амбиентен воздух  

состојба на квалитетот на водухот се врши мониторинг
супстанци и истите се идентификуваат квалитативно и

суштинска задача во управувањето со животната
за преземање на мерки за заштита на воздухот од

квалитетот на воздухот. Во Република Македонија мониторингот
амбиентниот воздух го вршат Министерството за животна

планирање кое управува со Државниот автоматски систем
Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) со Центрите за јавно здравје

животна средина и просторно планирање управува
мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух, кој се
станици од кои една е поставена во Кавадарци. Автоматските
квалитет на воздух вршат мониторинг на следните загадувачк

честички со големина до 10 микрометри (PM10) 
-бензен, орто и пара ксилен (BTX) 

вредности за нивоа и видови  на загадувачки супстанции во
во следните табели. 

вредности за заштита на човековото здравје 
Гранична 
вредност 
која треба 

да се 
достигне 
во 2012 

год. (µg/m 3) 

Дозволен 
број на 

надминувања 
во текот на 
годината 

Гранична
вредност
за 2012
год

(µg/m

350 24 350
125 3 125
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киселост а што се одразува на 
презаситеност со кислород, а 

Присутно е цветање” на алги. 

водотеците езерата, акумулациите 
степенот на чистотата се 

водите, се делат на 

мораат да ги исполнуваат 
категорија условите на 

категорија се распоредуваат 
 

езерата, акумулациите и 
од с Ростуше до вливот во 

се врши мониторинг на 
квалитативно и квантитативно. 

животната средина - тој 
воздухот од загадување и 

Македонија мониторингот на 
то за животна средина и 

автоматски систем за квалитет на 
за јавно здравје од Скопје 

управува со Државниот 
воздух кој се состои од 15 
Автоматските мониторинг 
загадувачки супстанци: 

супстанции во амбиентниот 

Гранична 
вредност 
за 2012 
год. 

(µg/m 3) 

Праг на 
аларм. 

350  
125  

 500 
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Загадувачка 
супстанца 

Просечен 
период 

часа 
NO2 1h 

1 god. 
3 последов. 

часа 
PM10 24h 

1 god. 
CO Макс.дневна 8h

ср.вредност 
 

Табела Гранични вредности за

Загадувачка 
супстанца 

Заштита 

S02 Екосистеми 

NOx 
(NO+NO2) 

Вегетација 

 
 

4.2.3 Управување со отпад
 

Општина Маврово и Ростуше се
Секојдневните активности на
резултираат со комунален отпад
средина. Во рамките на опш
собирање и отстранување на
Мавровското Езеро (поранешна
година и за селото Жировница
 

Само 6 % од руралното населението
општината Маврово и Ростуша
комунален отпад. Во општината
отпад или околу 0.228 t/жител
собира по 60 m3 отпад од регионот
метални контејнери и пластични
јавните установи и 30 помали
користат од страна на индивидуални
јавува е недостигот на контејнери
 
Што се однесува до составот
претпријатие го собира и отстранува
може да се најдат во тековите
отпад, хартија, пластика, стакло

тегиска оцена на животната средина 

Гранична 
вредност 
која треба 

да се 
достигне 
во 2012 

год. (µg/m 3) 

Дозволен 
број на 

надминувања 
во текот на 
годината 

Гранична
вредност
за 2012
год

(µg/m

200 18 200
40 0 40

   

50 35 50
40 0 40

h 
 

10 mg/m3 0 10 mg/m

вредности за заштита на екосистеми и вегетација 

Просечен 
период 

Гранична 
вредност која 

треба да се достиг 
во 2012 год. 

(µg/m 3) 

Маргина на
толеранција

за 
2010 

(µg/m 3

Година 
Зимски 
период 

20  

Година 30  

со отпад 

и Ростуше се соочува со проблеми поврзани со комуналниот
активности на луѓето во своите живеалишта, дворови
комунален отпад кој претставува голем загадувач

рамките на општината Маврово и Ростуша, ЈКП Маврово е
отстранување на комуналниот отпад во населените

поранешна општина Маврови Анови), а од месец
Жировница.  

населението или околу 10% од вкупното населението
Маврово и Ростуша е опфатено со услугата за управување

Во општината годишно се собираат околу 120 t 
жител годишно, односно 0.626 kg/жител/дневно

отпад од регионот на Мавровското Езеро. Во регионот се
и пластични ПВЦ контејнери најчесто од страна

помали пластични контејнери со волумен од
страна на индивидуални домаќинства и викендиците. Проблем

на контејнери и канти за да се задоволат потребите

тавот на собраниот цврст отпад, отпадот што
собира и отстранува ги содржи сите „стандардни“ компоненти
во тековите на цврстиот комунален отпад, како што

пластика стакло, текстил, пепел, габаритен отпад итн
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Гранична 
вредност 
за 2012 
год. 

(µg/m 3) 

Праг на 
аларм. 

200  
40  

 400 

50  
40  
mg/m3  

Маргина на 
толеранција 

 
3) 

Гранична 
вредност 
за 2010 год. 

(µg/m 3) 

20 

30 

поврзани со комуналниот отпад. 
живеалишта дворови, бизниси 

загадувач на животната 
Маврово е задолжено за 

населените места околу 
од месец декември 2008 

вкупното населението во 
за управување со цврст 

t цврст комунален 
жител дневно. Неделно се 
регионот се користат 120 
од страна на хотелите и 
волумен од 120 l кои се 

викендиците. Проблем кој се 
потребите. 

отпадот што комуналното 
стандардни“ компоненти што 
отпад како што се: органски 

отпад итн. Од сите овие, 
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пепелта е најважната компонента
општината нема централно греење
причина што жешката пепел ги
 
Што се однесува до индустрискиот
само собирање и транспорт на
капацитети којшто е компактен
државата, габаритниот индустриски
собира, транспортира и одлага
или на вообичаени индустриски
капацитети. Слично на ова, градежниот
затоа што истиот е присутен во
(на пр. Тетово), истиот неселективно
диви депонии, долови, покрај јавните
 
Нема податоци ниту за тоа колкав
опасен отпад и градежен шут
собирање на опасниот отпад
здравствените организации го
одлага на локалните депонии
 
Волуменот на контејнерите во
136m3. За собирање на отпадот
зафатнина од по 23 m3.  
 
Во програмата за работа на
и реализирани се следните активности

• собирање, транспортирање
• чистење и одржување на

и зеленило; 
• набавка на половно возило
• набавка на нови контејнери

поставување на соодветни
поефикасно собирање
пластика и селектирање

 
Во поглед на депонирањето
единицата на локална самоуправа
проблемот на депонирање на
договор помеѓу Ј.П.К.Д-Маврово
депонирање на отпадот на нивните
 

4.2.4 Бучава и вибрации
 
Бучавата во животната средина
густо населените агломерации
автопатишта, железнички пруги
негативните последици врз животната
несакан или штетен надворешен
предизвикува непријатност и
животната средина се превозните
сообраќај, индустриската активност

тегиска оцена на животната средина 

компонента. Таа е присутна во значителни количини
централно греење, што резултира со специфични

жешката пепел ги оштетува контејнерите и другата опрема

до индустрискиот отпад, во најголем број случаи ЈКП
транспорт на делот од отпадот што го создаваат
е компактен и „решлива задача” за нив. Како и на други

габаритниот индустриски цврст отпад се одлага на посебни де
транспортира и одлага на посебни микрорегионални „индустриски

индустриски депонии од страна на индивидуални
на ова, градежниот отпад исто така претставува особен
присутен во големи количини, а освен со многу малку

истиот неселективно се фрла од страна на неговите
долови покрај јавните патишта, во речните корита итн.

ниту за тоа колкави количини од преостанатите типови
градежен шут - се создаваат во моментов. Не се

опасниот отпад. Дури и медицинскиот отпад, и покрај
организации го издвојуваат, не се третира соодвет

депонии.  

контејнерите во кои се собира цврстиот комунален отпад
собирање на отпадот општината располага со две компакторски

работа на ЈКП Маврово - Маврови Анови за 2012 година
следните активности: 
транспортирање и депонирање на отпад; 
одржување на јавно-сообраќајни површини и одржување

половно возило за собирање и транспорт на отпад;
нови контејнери и специјални пластични садови за
на соодветни места со што би се создале можности
собирање на комунален отпад, како и жичани

селектирање на отпад; 

депонирањето на комуналниот отпад Ј.П.К.Д-Маврово
локална самоуправа Маврово и Ростуша, години наназад
депонирање на отпадот. Во тој правец се планира склучување

Маврово со локалните две општини Гостивар
нивните градски депонии. 

вибрации во животната средина во подрачјето 

животната средина е во постојан пораст, особено тешко се
агломерации и резиденцијалните средини во

железнички пруги и аеродроми. Таа зазема значајно место
последици врз животната средина и претставува бучава предизвикана

дворешен звук, создаден од човековите активности
непријатност и вознемирување. Најголеми извори на

средина се превозните средства од патен, железнички
индустриската активност, бучава од соседството и особено
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значителни количини затоа што 
специфични проблеми од 

другата опрема. 

ЈКП Маврово врши 
создаваат индустриските 
Како и на други места во 

на посебни депонии или се 
микрорегионални индустриски депонии“ 

индивидуални индустриски 
претставува особен проблем 

со многу малку исклучоци 
неговите создавачи на 

корита итн. 

преостанатите типови на отпад - 
е се врши одделно 

отпад и покрај тоа што 
соодветно, туку само се 

комунален отпад изнесува 
две компакторски возила со 

за 2012 година предвидени 

и одржување на паркови 

на отпад; 
садови за отпад и нивно 

создале можности за што 
и жичани контејнери за 

Маврово заедно со  
години наназад се соочува со 

планира склучување на 
општини Гостивар и Дебар 

  

особено тешко се контролира, во 
средини во близина на 
значајно место во редот на 

претставува бучава предизвикана од 
човековите активности, којшто, 

извори на бучавата во 
железнички и воздушен 

дството и особено значајна и 
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специфична за Македонија е
бучавата врз луѓето се сумирани
 
Мерењето и следењето на бучавата
нивоа на бучава во жив
дефинирани во четири подрачја
да се заштити здравјето и добросостојбата
Согласно постојната законска
нивото на бучава се доставуваат
планирање, Македонски информативен
 
Законот ги определува основните
животната средина, а тоа се

• Органите на државната
• Општините, градот Скопје
• Правните и физички лица

 
Според Законот за заштита од
средина е бучава предизвикана
човековите активности кој што
непријатност и вознемирување
средства, патен, железнички
активност. Непријатност од бучава
звук кој е чест и/или долготраен
попречува или влијае на вообичаената
спиење на луѓето. Вознемиреност
вознемиреност на населението
или увиди. 
 
Граничните вредности за основните
утврдени во Правилникот 
степенот за заштита од бучава
бучавата во животната средина
повисоки од: 
 
Подрачје диференцирано
според степенот на заштита
од бучава 

Подрачје од прв степен 
Подрачје од втор степен 
Подрачје од трет степен 
Подрачје од четврт степен 
Лд - ден (период од 07,00 до 19,00 
(период од 23,00 до 07,00 часот
 
Подрачјата според степенот на
локациите на мерните станици
 

� Подрачје со I степен на
рекреација, подрачје во
болничко лекување и подрачје

� Подрачје со II степен
наменето за престој, односно
наменети за воспитна
наменети за сместување

тегиска оцена на животната средина 

Македонија е бучавата од градежните активности Влијанијата
се сумирани на следната слика. 

следењето на бучавата се потребни за постигнување и
во животната средина во рамки на граничните

рачја според степенот за заштита од бучава
добросостојбата на населението. 

постојната законска регулатива, податоците од мерењето и
се доставуваат до Министерството за животна средина

Македонски информативен центар за животна средина.  

определува основните носители на обврската за заштита
тоа се: 

државната управа; 
градот Скопје и општините во градот Скопје; 
физички лица. 

заштита од бучава во животната средина, бучава
предизвикана од несакан или штетен надворешен звук

активности кој што е наметнат од блиската средина и
вознемирување, вклучувајќи ја и бучавата емитувана
железнички и воздушен сообраќај и од места на

Непријатност од бучава значи вознемиреност предизвикана
или долготраен, создаден во определно време и место

влијае на вообичаената активност и работа, концентрација
Вознемиреност од бучава се дефинира преку

населението од бучава определена со помош на теренски

вредности за основните индикатори за бучавата во животната
Правилникот за гранични вредности на нивото на бучава
заштита од бучава, граничните вредности за основните
животната средина предизвикана од различни извори не треба

диференцирано 
на заштита Ниво на бучава изразено во dB 

Лд Лв 
50 50 
55 55 
60 60 
70 70 

до 19,00 часот), Лв - вечер (период од 19,00 до 23,00 
часот) 

степенот на заштита од бучава се определени во Правилникот
мерните станици и мерните места (2008). 

степен на заштита од бучава е подрачје наменето
подрачје во непосредна близина на здравствени

лекување и подрачје на национални паркови и природни
степен на заштита од бучава е подрачје кое

престој, односно станбен реон, подрачје во околина
воспитна и образовна дејност, објекти за социјална

за сместување на деца и стари лица и објекти

36 

активности. Влијанијата на 

постигнување и одржување на 
граничните вредности, 
од бучава, со крајна цел 

мерењето и следењето на 
животна средина и просторно 

 

за заштита од бучава во 

средина бучава во животната 
надворешен звук создаден од 

средина и предизвикува 
емитувана од превозни 

од места на индустриска 
предизвикана од емисија на 

време и место, а кој ги 
концентрација, одморот и 

дефинира преку степенот на 
помош на теренски премери 

во животната средина се 
нивото на бучава. Според 
основните индикатори за 
извори не треба да бидат 

Лн 
40 
45 
55 
60 

до 23,00 часот) / Лн - ноќ 

определени во Правилникот за 

подрачје наменето за туризам и 
здравствени установи за 
и природни резервати. 

подрачје кое е примарно 
подрачје во околина на објекти 
објекти за социјална заштита 

и објекти за примарна 
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здравствена заштита подрачје
рекреациски површини и

� Подрачје со III степен на
во околината, во кое помалку
трговско - деловно - станб
односно во кое има објекти
слични дејности на производство
земјоделска дејност и јавни
угостителски дејности

� Подрачје со IV степен
зафати во околината кои
без станови, наменето
производствени дејности
сервисни дејности и комунални

 
Според карактеристиките, а
планска документација за просторно
план, таа припаѓа во подрачје со
 

4.2.5 Природно наследство
 
Од Експертскиот елаборат
Просторниот План на Р. Македонија
за село Тресонче се наоѓа во границите
 
МАВРОВО НП (заштитен) ID: 
 

Слика Заштитено подрачје

НП Маврово зазема простор
национални паркови во Р. Македонија

тегиска оцена на животната средина 

заштита, подрачје на игралишта и јавни паркови, јавни
површини и подрачја на локални паркови. 
степен на заштита од бучава е подрачје каде е дозволен

околината во кое помалку ќе смета предизивикувањето на бучава
станбено подрачје, кое истовремено е наменето

кое има објекти во кои има заштитени простории
дејности на производство (мешано подрачје), подрачје

дејност и јавни центри, каде се вршат управни, трговски
дејности. 

степен на заштита од бучава е подрачје каде
околината, кои можат да предизвикаат пречење со бучава

наменето за индустриски и занаетчиски или
производствени дејности, транспортни дејности, дејности за

дејности и комунални дејности кои создаваат поголема

карактеристиките, а особено со усвојувањето на локалната
документација за просторно уредување на локацијата на Урбанистичкиот

во подрачје со IV степен на заштита.  

наследство 

елаборат за Заштита на природното наследство
на Р Македонија, предметната локација за која се

се наоѓа во границите на заштитениот НП Маврово.

ID: 185, Меѓународен статус: II 

 
о подрачје – НП Маврово и локација на плански опфат

 
азема простор од 73.088 ha и најголем е од веќе

Македонија. Највисок врв на подрачјето на паркот

с.Росоки
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паркови, јавни зеленила и 

подрачје каде е дозволен зафат 
предизивикувањето на бучава, односно 

истовремено е наменето за престој, 
простории, занаетчиски и 

подрачје подрачје наменето за 
трговски, услужни и 

подрачје каде се дозволени 
пречење со бучава, подрачје 

занаетчиски или други слични 
за складирање и 

создаваат поголема бучава. 

локалната урбанистичка 
локацијата на Урбанистичкиот 

наследство изработен за 
се изработува УП 

Маврово. 

 

плански опфат 

е од веќе прогласените 
подрачјето на паркот е Голем 

Росоки 
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Кораб - висок 2764 метри. Средишниот
и сливот на реката Радика во
форми: клисури, стрмни отсеци
паркот ги опфаќа јужните делови
Бистра и сите делови на Кораб
Согласно член 93 од Законот за
Маврово се воспоствавени
зона за активно управување
се наоѓа во третата зона – 
строга заштита, сепак местото
пределски карактеристики вредни
управување со НП Маврово е
Планот, пределите на Мала река
предели со исклучителна природна
предели со особен сценски изглед
на рурални предели ливадите
евидентирани како рурални предели
 
Вегетацијата на паркот е застапена
терциерно потекло. Шумските
групи. Во најниските делови на
големо влијание на медитеранската
термоксерофилни шуми во кои
изразито стрмните и непристапни
црногаберовите шуми и шикарите
бел габер (Carpinus orientalis). 
горска букова шума (Fagetum montanum) 
1300 до 1550 метри. Исто така
горската букова шума со ела
флористички состав во кој приближно
највисоките делови на буковиот
главно претставуваат горна граница
(Picea excelsa) на подрачјето
Таа се наоѓа само на еден
состоина претставува најјужен
резултат на големата издиференцираност
мезо и микроеколошки услови
извонредно флористичко богатство
од кои 38 видови дрвја, 35 грмушки
Балканскиот Полуостров. Значењето
што во него се наоѓа зачувана
развој на алпски и аркто-
елементи (Ramonda serbica Panc.)
Soldanella Gentiana Saxifraga)
Alyssum, Achillea, Dianthus, Campanula);
echinus BOISS) и аркто-алпските
Фауната на националниот парк
разноликост. Таа се состои од
(Falco peregrinus), орелот крстач
chrysaetos), шумскиот буф 
(Circus pygaryus), степската еја
влечуги и 38 видови на цицачи
(Lynx Lunx), дивокозата (Rupicarpa rupicarpa) 
 

тегиска оцена на животната средина 

Средишниот дел на националниот парк го зафаќа
Радика во кој се наоѓаат голем број на интересни геоморфолошки

стрмни отсеци, стени со различен облик, пештери и сл
е делови на Шар Планина, западните и централните

делови на Кораб и Дешат што се во границите на Р
од Законот за заштита на природата (2004), во Националниот

ени следните зони на управување: зона за строга
управување и зона за одржливо користење. Населеното

 зона на одржливо користење. Иако е надвор
сепак местото со својата околина изобилува со природна

карактеристики вредни за зачувување поради што во
Маврово е евидентирано како место со големо значење
на Мала река и нејзините притоки се евидентирани

исклучителна природна убавина, Росочките извори се евидентирани
сценски изглед и предел со исклучително значење во

предели ливадите и обработливите земјишта околу населените
рурални предели со посебни карактеристики. 

паркот е застапена со голем број на растителни видови
Шумските заедници можат да се расчленат на неколку

најниските делови на паркот, покрај реките Радика и Мала Река
на медитеранската клима, се наоѓаат субмедитерански

шуми во кои се застапени заедници на благун-белгаброви
и непристапни делови, во кањонскиот дел на Радика

шуми и шикарите од благун (Quercus pubescens и Ostrya carpinifolia) 
(Carpinus orientalis). Во паркот најголема застапеност има

(Fagetum montanum) која формира висински појас с
метри Исто така релативно големи површини завзема и

шума со ела (Abieti fagetum). Таа се карактеризира
состав во кој приближно подеднакво учествуваат буката

на буковиот регион застапени се субалпските букови
претставуваат горна граница на шумската вегетација. Застапеноста

подрачјето на националниот парк Маврово има локален
а еден локалитет- во горниот тек на Аџина Река

претставува најјужен ареал на нејзиното распространување во
големата издиференцираност на релјефот и изобилството

микроеколошки услови, националниот парк Маврово се
флористичко богатство, кое се состои од над 1000 видови виши

дрвја, 35 грмушки а околу 100 се ретки или ендемични
Полуостров. Значењето на националниот парк Маврово не

наоѓа зачувана реликтна терциерна флора, туку и како
-алпски елементи, како што е присуството

(Ramonda serbica Panc.); аркто-терцијарните родови (Pedicularia, 
Soldanella Gentiana Saxifraga); медитеранско-планинските елементи 
Alyssum, Achillea, Dianthus, Campanula); грчко-малоазиските елементи

алпските родови: Sesleria,Androsace, Dianthus, Campanula
националниот парк Маврово исто така се одликува со

се состои од 140 вида птици од кои позначајни се
орелот крстач (Aquila heliaca), суриот (златен
т буф (Strix aluco), големиот буф (Bubo Bubo)

степската еја (Circus macrourus), 11 видови водоземци
видови на цицачи. Од цицачите најважни се: мечката (Ursus arctos)

та (Rupicarpa rupicarpa) и дивата мачка (Felis sylvestris).

38 

националниот парк го зафаќа долината 
интересни геоморфолошки 

пештери и сл. Подрачјето на 
и централните делови на 

границите на Р. Македонија. 
во Националниот Парк 
она за строга заштита, 

Населеното место Росоки 
Иако е надвор од зоните на 

изобилува со природна убавина и 
поради што во Планот за 

големо значење. Според 
евидентирани како природни 
извори се евидентирани како 

значење, во категоријата 
околу населените места се 

растителни видови кои имаат 
расчленат на неколку еколошки 
Радика и Мала Река, каде има 

наоѓаат субмедитерански 
белгаброви шуми. На 
Радика, застапени се 
и Ostrya carpinifolia) и 

застапеност има заедницата од 
висински појас со амплитуда од 

завзема и заедницата на 
карактеризира по богатиот 

учествуваат буката и елата, Во 
субалпските букови шуми кои 

вегетација Застапеноста на смрча 
Маврово има локален карактер. 

на Аџина Река, каде како 
распространување во Европа. Како 

изобилството на различните 
Маврово се одликува со 

видови виши растенија 
или ендемични видови за 

во не е само во тоа 
туку и како средиште на 

присуството на тропските 
(Pedicularia, Primula, 

елементи (Festuca,Sesleria, 
малоазиските елементи (Acantholimon 

Sesleria,Androsace, Dianthus, Campanula. 
одликува со значителна 

позначајни се: сивиот сокол 
суриот златен) орел (Aquila 

(Bubo Bubo), ливадската еја 
водоземци, 12 видови на 

(Ursus arctos), рисот 
(Felis sylvestris). 
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Слика Маврово, IPA 

Во зависност од природните
паркот извршено е зонирање
мелиоративни и туристичко
Поле-Аџина Река, Стрезимир
мелиоративни зони припаѓаат
Радика. Богатиот растителен свет
Значајни растителни подрачја
јужна Шар Планина е број 2 значајно

На територијата на Р. Македонија
птици (IBA - Important Bird Areas) 
Радика. предвидено поставување
станиште за птици. На следната
 

Слика Слив на р.Радика, значајни

тегиска оцена на животната средина 

IPA подрачја во Македонија (Извор: www.mes.org.mk
 

природните и други вредности на просторот на територијата
зонирање при што се дефинирани три зони: строго

туристичко-рекреативни. Строго заштитени зони се следните
зимир, Богдевска Река, Сенечка Планина

припаѓаат: Маврово, Бистра I, Бистра II, Дешат Кораб
растителен свет го прави ова подрачје едно е 42 те идентификувани

растителни подрачја (Important Plant Areas – IPA) во Македонија
е број 2 значајно растително подрачје во Р. Македонија

 
Р Македонија досега се евидентирани 24 значајни

Important Bird Areas) меѓукои се: (1) Шар Планина и 
предвидено поставување на базната станица не се наоѓа

На следната слика се прикажани значајните станишта

начајни станишта за птици во Р. Македонија (Important bird areas in 
Macedonia) 
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www.mes.org.mk) 

просторот на територијата на 
зони: строго заштитени, 
зони се следните: Луково 
Планина и Кораб. Во 
Дешат, Кораб и Горна 

те идентификувани 
во Македонија. Маврово - 
Р Македонија. 

значајни станишта за 
 (2) Слив на Река 

не се наоѓа на значајно 
значајните станишта за птици. 

 
Important bird areas in 
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Во однос на дистрибуцијата на
Маврово и Ростуша жител е
Категорија 3 "Species of European Conservation Concern", 
состојба на зачуваност во Европа
птици (The Bird Directive), идентификуван
се посебни мерки за заштита
 
Причината поради која видот
тоа што истиот се смета како
златниот орел е ловењето на
собирањето на положените јајца
златниот орел на територијата
населувањето и миграцијата според
златниот орел претставува постојан
 

Слика Дистрибуцијата

Подрачјето на паркот во основа
загрозување се: изградба на
експлоатација на минерални
водотеците со отпадни материјали
лековити растенија и споредни
 

4.2.6 Културно наследство
 
Републичкиот завод за заштита
Просторниот план на Републиката
недвижното културно наследство
наследство од посебно значење
 
Инвентарот содржи список на
добра, што подразбира список
споменик на културата, односно
претпоставува дека имаат споменично
цркви, манастири, џамии, бањи
конаци, мостови, згради, куќи

тегиска оцена на животната средина 

дистрибуцијата на птици во Р. Македонија, на територијата
Ростуша жител е златниот орел Aquila chrysaetos, кој е

 3 "Species of European Conservation Concern", односно видот
зачуваност во Европа и исто така се наоѓа во Annex 1 во Директивата

идентификуван како вид за кој во Европската
за заштита.  

која видот е вклучен во Annexe 1 од Директивата за птици
смета како редок во Европа. Најголема закана за популацијата
ловењето на возрасните еднинки, уништувањето

положените јајца. На следната слика е дадена дистрибуцијата
територијата на општината  Маврово и Ростуша. Што се
миграцијата, според досегашните постоечки податоци и

претставува постојан жител на овие простори. 

Дистрибуцијата на птици во Р. Македонија - “Aquila chrysaetos”

паркот во основа е релативно заштитено. Потенцијални
изградба на индустриски објекти, недозволена
минерални суровини, отворање позајмишта, загадување

отпадни материјали, диви депонии, неконтролирано
и споредни шумски производи. 

наследство  

завод за заштита на сномениците на културата, за
на Републиката, изготви Експертен елаборат за

културно наследство во кој е даден Инвентар на недвижно
посебно значење. 

содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни
подразбира список на недвижните предмети со утврдено
културата односно на недвижните предмети за кои
дека имаат споменично својство. Тоа се: археолошки

џамии, бањи, безистени, кули, саат кули, турбиња
згради куќи, стари чаршии, стари градски јадра и други
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територијата на општината 
кој е признат како 

дносно видот има неповолна 
во Директивата за 

Европската унија потребни 

Директивата за птици е поради 
закана за популацијата на 

уништувањето на гнездата и 
дадена дистрибуцијата на 

Што се однесува до 
податоци и истражувања, 

 
Aquila chrysaetos” 

Потенцијални извори на 
недозволена урбанизација, 

позајмишта, загадување на 
неконтролирано собирање на 

културата, за потребите на 
елаборат за заштита на 

Инвентар на недвижно културно 

евидентирани недвижни културни 
предмети со утврдено својство 
предмети за кои основано се 

археолошки локалитети, 
кули турбиња, мавзолеи, 
јадра и други споменици 
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со нивните имиња, локации
општините во кои се наоѓаат спомениците
 
Значаен дел од недвижното културно
населби и ридско-планинските
значително ја усложнува нивнат
 
На подрачјето кое е предмет
добра (Експертен елаборат)
конзерварторски центар Скопје
с.Росоки (Скопје, 2013 год.)
на Богородица утврдено е постоење
добра) кои заслужуваат заштита
 

Слика

 
Во Археолошката карта на Република
историските слоеви на човечката
среден век, на анализираното
локалитети. 
 
 
 
 

тегиска оцена на животната средина 

локации, блиските населени места, период на настанување
се наоѓаат спомениците. 

недвижното културно наследство (околу 45%), се наоѓа
планинските нодрачја, кои се целосно или делумно нап

усложнува нивната заштита и користење. 

е предмет на анализа нема регистрирани се недвижни
елаборат) ажурирани 2003 и 2004 година. Но, според
центар Скопје и изработените заштитно конзерваторски

год.), направена е инвентаризација, покрај црквата
утврдено е постоење и на други пет незаштитени објекти

заслужуваат заштита. 

Слика Незаштитени недвижни добра  

карта на Република Македонија, која ги проучува предисториските
слоеви на човечката егзистенција, од најстарите времиња

анализираното подрачје, КО Росоки нема евидентирани
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риод на настанување и 

се наоѓа во руралните 
делумно напуштени, што 

регистрирани се недвижни културни 
Но според националниот 
конзерваторски основи за 
покрај црквата Воведение 

незаштитени објекти (недвижни 

 

проучува предисториските и 
најстарите времиња до доцниот 

евидентирани археолошки 



Нацрт извештај за стратегиска

5. ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА 
 
Постапката за стратегиска оцена
релевантни за планскиот документ
треба да бидат адаптирани на
 
Биодиврзитет, фауна и флора

• Зачувување на разновидноста
 
Население 

• Подобрување на квалитетот
квалитетни стамбени работни

 
Здравје на човекот 

• Минимизирање на бучавата
индустриските процеси
гранки 

 
Почва 

• Одржување на квалитетот
• Повторна употреба на

површини 
• Минимизирање на потрошувачката

депозит 
• Минимизирање на количините

 
Вода 

• Заштита и подобрување
нивните потреби од вода
зависат од водните екосистеми

• Одржливо користење
расположливите водни ресурси

• Намалување на прогресивното
• Ублажување на ефек

 
Воздух/климатски фактори

• Намалување на сите форми
• Намалувањето на емисиите
намалување и избегнување
страна на човекот 

• Намалување на користењето
употребата на обновливи

• Адаптирање на влијанијата
 
Материјални средства 

• Избегнување на ризик
локацијата за инвестирање

 
Културно наследство 

• Промовирање на заштита
архитектонско и археолошко

 
Предел 

• Зачувување и унапредување
 

тегиска оцена на животната средина 

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

стратегиска оцена бара идентификација само на оние
планскиот документ па според тоа неопходна е селекција
адаптирани на локалните услови во животната средина

фауна и флора: 
на разновидноста на живеалиштата и заштитени видови

Подобрување на квалитетот на живот на луѓето врз основа
стамбени, работни и рекреативни средини за одржлив

Минимизирање на бучавата, вибрациите, емисиите од
индустриските процеси и експлоатацијата на суровини во некои

на квалитетот на почвата 
употреба на кафеавите почви, наместо развој на

Минимизирање на потрошувачката на необновливи песок, чакал

Минимизирање на количините на отпад кои се депонираат 

подобрување на статусот на водните екосистеми
потреби од вода копнените екосистеми и можурштата
водните екосистеми 
користење на водата врз основа на долгорочната

расположливите водни ресурси 
на прогресивното испуштање на загадувачките материи
на ефектите од суши и поплави. 

фактори 
на сите форми на загадување на воздухот 

Намалувањето на емисиите на стакленички гасови да
избегнување глобалните климатски промени предизвикани

на користењето на електрична енергија и зголемување
на обновливи извори на енергија 
на влијанијата на климатските промени 

на ризик од поплави или крајбрежна ерозија
а инвестирање 

Промовирање на заштита и зачувување на културното
архитектонско и археолошко наследство 

и унапредување на природниот и историскиот предел
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само на оние цели кои се 
неопходна е селекција. Целите 

животната средина. 

заштитени видови 

врз основа на високо 
за одржлив туризам 

емисиите од сообраќајот, 
суровини во некои индустриски 

развој на т.н. Greenfield 

песок, чакал и каменит 

екосистеми, и во однос на 
и можурштата директно 

долгорочната заштита на 

загадувачките материи во водата 

гасови да продонесе за 
промени предизвикани од 

енергија и зголемување на 

крајбрежна ерозија при избор на 

културното, вклучувајќи 

историскиот предел 
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5.1 Цели на национално или
документ 

 
Во подготовката на извештајот
средина одредени на национално
планскиот документ. Генералните
предвид при подготовката на
постигнат со мерките за
потенцијалните влијанија предложени

• Зачувување, заштита обновување
средина, 

• Заштита на квалитетот
намалување на штетни

• Достапност до доволно
постојано подобрување
намалување на штетни
отпадни води, третман
субјекти, 

• Избегнување и намалување
искористување, отстранување

• Рамномерен просторен
просторот, 

• Рационално користење
• Рационално и одржливо
• Користење на обновливи
• Зачувување и заштита на
• Избегнување, спречување

 
Во рамки на националната правна
за планскиот документ се земени

• Втор национален еколошки
• Национална стратегија за
• Просторен план на РМ
• Закон за животна средина
• Закон за управување со

134/08) 
• Закон за квалитет на амбиентен
• Закон за заштита од бучава
• Закон за водите (Сл.весник
• Закон за спроведување
• Закон за просторно и урбанистичко
• Закон за градење (Сл весник
• Закон за јавна чистота
• Закон за комунални дејности
• Национална стратегија за
• Национален план за управување

 
Во рамки на секундарното
подзаконски акти релевантни
акти. 
 
Во делот на имплементација
средина дадена во Глава X од

тегиска оцена на животната средина 

национално или меѓународно ниво релевантни за планскиот

извештајот земени се предвид целите на заштита
на национално и меѓународно ниво, а кои се релевантни

документ Генералните цели за заштита на животната средина
подготовката на урбанистичкиот план, односно кои се
мерките за избегнување, ублажување и/или компензација

предложени во овој извештај се: 
заштита, обновување и унапредување на квалитетот

квалитетот на амбиентниот воздух, избегнување, спречување
на штетни емисии во воздухот, 
до доволно количества квалитетна вода, заштита

подобрување на расположливите водни ресурси, спречување
на штетни испуштања, одведувањето и третман на

води третман на отпадни индустриски води од страна

и намалување на создадениот отпад, негово
ње отстранување на прифатлив начин, 
просторен развој, рационално уредување и

користење и заштита на земјоделското земјиште, 
и одржливо користење на природните ресурси, 
на обновливи извори на енергија, 
и заштита на растителниот и животинскиот биодиверзитет
спречување или намалување на бучавата. 

националната правна рамка, следните национални документи
документ се земени предвид во однос на целите на животна
национален еколошки акционен план на РМ (2006 год.) 

стратегија за одржлив развој 
план на РМ (2004 год.) 

животна средина (Сл.весник бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08 
вување со отпад (Сл.весник бр.68/04, 71/04, 107/07, 102/08 

квалитет на амбиентен воздух (Сл.весник 67/04, 92/07 и
заштита од бучава во животната средина (Сл.весник бр
водите Сл.весник бр.87/08, 6/09 и 161/09) 
спроведување на просторен план на РМ (Сл.весник бр
просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник бр.51/2005)
градење Сл.весник бр.130/09) 
јавна чистота (Сл.весник бр.111/08) 
комунални дејности (Сл.весник бр.45/97, 23/99, 45/02, 16/04 

стратегија за управување со отпад (2008-2020) 
план за управување со отпад (2009 - 2015) 

секундарното законодавство, земени се предвид сите
релевантни за тематиките опфатени со горенаведените

имплементација на постапката за стратегиска оцена
Глава X од Законот за животна средина, следните
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за планскиот 

на заштита на животната 
а кои се релевантни за 

животната средина земени во 
односно кои се очекува да се 

и или компензација на 

валитетот на животната 

избегнување, спречување или 

заштита, зачувување и 
ресурси, спречување или 
третман на комуналните 

води од страна на самите 

отпад негово повторно 

уредување и користење на 

 

животинскиот биодиверзитет, 

национални документи релевантни 
целите на животна средина: 

. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08 и 83/09) 
.68/04, 71/04, 107/07, 102/08 и 

 67/04, 92/07 и 35/10) 
весник бр.79/07) 

весник бр. 39/04) 
весник бр.51/2005) 

.45/97, 23/99, 45/02, 16/04 и 5/09) 

предвид сите постоечки 
горенаведените законски 

стратегиска оцена на животната 
средина следните подзаконски 
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акти се консултирани при изготовката
процедура за стратегиска оценка

• Уредба за стратегии планови
стратегии, планови и програми
оцена на нивното влијание
луѓето (Сл.весник бр.153/07)

• Уредба за критериумите
определени плански документи
животната средина и здравјето

• Уредба за содржината
средина (Сл.весник бр

• Уредба за учество на јавноста
како и планови и програми
бр.147/08) 

 
Друго релевантно законодавство

• Закон за енергетика (Службен
• Закон за локална самоуправа
• Закон за санитарна и здравствена
• Закон за градење (Службен
• Закон за заштита на културното

115/07) 
• Законот за шуми (Сл. весник
• Закон за експропријација

46/05 и 10/08). 
 
Релевантни директиви на Советот

• Директива за промовирање
(2009/28/ЕС) 

• Директива за диви птици
• Директива за живеалишта

 
Треба да се нагласи и дека
конвенција на Обединетите
ратификува и Протоколот од
на земјите кои не спаѓаат во
обврски, предвидени со споменатите
Македонија може да го користи
странски инвестиции во проекти
вклучително и проекти од областа
 
Р. Македонија, исто така, го
Energy Agency – IRENA) со што
организација (досега 75 земји
во промовирањето на брз
користење на обновливите извори
поврзување на искуствата и
технологии меѓу своите членови
информации поврзани со користењето
 
Р. Македонија е потписник и
Договорот за Енергетска заедница
законодавство со постојната
communautaire) за енергија, животна

тегиска оцена на животната средина 

консултирани при изготовката на овој Извештај и спроведувањето
стратегиска оценка на предметниот плански документ: 

стратегии, планови и програми вклучувајќи ги и промените
планови и програми, за кои задолжително се спроведува
нивното влијание врз животната средина и врз животот
весник бр.153/07) 
критериумите врз основа на кои се донесуваат
плански документи би можеле да имаат значително

на и здравјето на луѓето (Сл.весник бр.144/07)
содржината на извештајот за стратегиска оцена
весник бр.153/07) 

учество на јавноста во текот на изработката на прописи
планови и програми од областа на животната средина

законодавство: 
енергетика (Службен весник на РМ бр. 63/06 и 36/07) 
локална самоуправа (Службен весник на РМ бр. 05/02)
санитарна и здравствена инспекција (Службен весник на
градење Службен весник на РМ бр. 130/09) 
заштита на културното наследство (Службен весник на

шуми Сл. весник на РМ бр. 64/09) 
експропријација (Службен весник на РМ бр. 33/95, 20/98, 40/99, 31/03,

директиви на Советот на Европа: 
за промовирање на користење на енергија од обновливи

диви птици (79/409/EEC) 
живеалишта (92/43/EEC) 

нагласи и дека Република Македонија ја ратификува
Обединетите нации за климатски промени во 1997 

Протоколот од Кјото во 2004 година. Р. Македонија влегува
спаѓаат во Анекс I, односно во земји кои немаат квантифицирани

предвидени со споменатите меѓународни документи. Како таква
да го користи Механизмот за чист развој (CDM) за 

инвестиции во проекти за редукција на емисиите на стакленички
проекти од областа на обновливите извори на енергија

исто така, го потпиша Статутот на IRENA (International Renewable
со што се вброи меѓу земјите основачи на оваа

досега земји). Агенцијата е основана со цел да постане
на брз премин кон широка распространетост

обновливите извори на енергија. Во таа насока, ИРЕНА
ствата и знаењата и олеснување на трансферот

членови. ИРЕНА ќе го олесни пристапот до сите
користењето на обновливата енергија. 

потписник и на Договорот за Енергетска заедница
Енергетска заедница државите потписнички треба да го усогласат

постојната правна регулатива на Европската
енергија, животна средина, конкуренција и за обновливите
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спроведувањето на самата 
 

вклучувајќи ги и промените на тие 
се спроведува постапка за 
врз животот и здравјето на 

донесуваат одлуки дали 
значително влијание врз 

бр.144/07) 
стратегиска оцена на животната 

изработката на прописи и други акти, 
животната средина (Сл.весник 

 
бр. 05/02) 

Службен весник на РМ бр. 71/06) 

весник на РМ бр. 20/04 и 

. 33/95, 20/98, 40/99, 31/03, 

енергија од обновливи извори 

ратификува Рамковната 
во 1997 година, а го 

Македонија влегува во редот 
немаат квантифицирани 

документи Како таква земја, Р. 
 привлекување на 

стакленички гасови, 
енергија. 

(International Renewable 
основачи на оваа меѓународна 

да постане водечка сила 
распространетост и одржливо 

насока ИРЕНА обезбедува 
трансферот на најновите 

пристапот до сите релевантни 

заедница. Согласно 
треба да го усогласат своето 
Европската унија (acquis 
и за обновливите извори 
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на енергија (Поглавје 1.2). Во Договорот
место зазема грижата за подобрување
гас и електричната енергија
користењето на обновливите извори
 
Просторен план на РМ 
Урбанистичкиот план во целост
со Просторниот план на Р
Просторниот план е остварување
интегрираност на просторот на
поголема инфраструктурна и економска
земји. Тоа подразбира намалување
квалитативни промени во просторната
 
Просторниот план исто така дава

• Сочувување на амбиенталните
адекватно користење на

• Одржување на крајбре
• При изработувањето
документација потребно
односно да се применуваат

• Создавачот на емисии
предизвиканите нарушувања

 
Национален акционен план за
Планот е во согласност и со
Македонија (НЕАП II, 2006) кој
мерките и активностите кои се
години, со што се создава флексибилна

• продолжување на процесот
на животната средина

• водење на интегрирана
надминување на предизвиците

• зацртување на насоки за
• зголемување на степенот

глобалните договори и
• отворање на нови перспективи

заштита на животната средина
 
Урбанистичката планска документација
следните критериуми, кои пр

- Заштита на човековото
- Унапредување на животната

живеење и 
- Зачувување на природните

 
Стратегија за рурален развој

• Комплетно заокружување
рурален развој на Општина
на Групата за рурален
за одржлив рурален развој

• Заштита и зачувување
природните ресурси 

тегиска оцена на животната средина 

Поглавје 1.2). Во Договорот за основање на Енергетска заедница
грижата за подобрување на животната средина, поврзана

електричната енергија, преку подобрување на енергетската
обновливите извори на енергија. 

план во целост ќе се усогласи со насоките и смерниците
план на Р. Македонија. Основната стратешка
е остварување на повисок степен на вкупната

просторот на државата и обезбедување на услови
инфраструктурна и економска интеграција со соседните и другите

подразбира намалување на регионалните диспропорции
промени во просторната, економската и социјалната структура

исто така дава насоки за: 
на амбиенталните, естетските и рекреативните потенцијали

користење на природните предели; 
на крајбрежната вегетација за заштита од ерозивен нанос

изработувањето и имплементацијата на урбанистичката
документација потребно е да се избегнат влијанија врз биодиверзитетот

се применуваат мерки за негова заштита; 
на емисии и отпад ги сноси трошоците за санација

предизвиканите нарушувања во животната средина. 

акционен план за заштита на животната средина (НЕАП
согласност и со Вториот Национален Еколошки Акционен

II, 2006) кој ги дефинира проблемите на животната
кои се потребни за нивно надминување во наредните
флексибилна рамка за остварување на основните

продолжување на процесот на приближување кон политиката на
животната средина, 

интегрирана политика како единствен начин
на предизвиците, 

на насоки за еколошки одржлив пристап, 
на степенот на исполнување на обврските од регионалните

договори и 
на нови перспективи и вклучување во меѓународните
животната средина. 

планска документација треба да овозможи дека ќе бидат
критериуми кои произлегуваат од - и се усогласени со НЕАПот

човековото здравје; 
Унапредување на животната средина заради подобрување на

на природните богатства за одржлив развој во РМ

рурален развој 2010 - 2013 
заокружување на LEADER пристапот како официјален

на Општина Маврово-Ростуша и зајакнување на
за рурален развој за имплементација и генерирање
рурален развој. 

чувување на животната средина заради управување
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Енергетска заедница посебно 
средина поврзана со природниот 

енергетската ефикасност и 

смерниците дефинирани 
стратешка определба на 
вкупната функционална 
на услови за значително 

соседните и другите европски 
диспропорции, односно 

социјалната структура. 

рекреативните потенцијали, преку 

ерозивен нанос; 
урбанистичката планска 

влијанија врз биодиверзитетот, 

за санација на евентуално 

средина НЕАП) 
Еколошки Акционен План на Р. 

на животната средина и 
надминување во наредните шест 

остварување на основните цели: 
политиката на ЕУ во областа 

единствен начин на правилно 

ските од регионалните и 

меѓународните системи за 

дека ќе бидат постигнати и 
со НЕАПот: 

подобрување на квалитетот на 

развој во РМ. 

како официјален пристап за 
зајакнување на капацитетите 
генерирање на активности 

заради управување на 
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• Интегриран развој на
квалитетни туристички производи

• Подобрување на општиот
 
5.2 Цели релевантни за
 
План за управување со НП Маврово
 
Основна цел 
• Да се заштити биолошката
геолошката разновидност 
сегашните и идните генерации
врз основа на научно засновани
сознанија 

 
• Да се обезбедат придобивки
локалното население преку
одржливо користење 
природните ресурси 

 

• Да се заштити и промовира
пределската разновидност
културното наследство во Паркот
вклучително и културниот предел
како резултат на вековната
интеракција меѓу човекот
природата 

 

• Да се промовира и поддржи
развојот на одржлив туризам
Паркот како двигател 
локалниот економски развој 

• Да се подигне свеста 
локалните заедници и туристите
за вредностите во Паркот
потребата од нивна заштита 

 

 
 
 
 

 
 
 

тегиска оцена на животната средина 

развој на одржлив рурален туризам преку обезбедување
туристички производи и услуги 

Подобрување на општиот изглед на руралните населени места

релевантни за планскиот документ на локално ниво 

управување со НП Маврово за период 2012 - 2021 година

Посебна цел 
биолошката и 

разновидност за 
идните генерации, 
научно засновани 

- Заштита на значајните видови
живеалишта и геоморфолошки појави

- Следење на ефектите од активностите
значајните видови, живеалишта и геоморфолошки
појави во Паркот 

придобивки за 
население преку 
користење на 

- Поттикнување на традиционалното
производството на органска храна
користење на лековити растенија и боровинки

- Одржливо користење на шумските
производство на дрвна маса и недрвни
производи 

- Производство на енергија од обновливи
водоснабдување, наводнување, спортски
принципите на одржливо искористување

и промовира 
разновидност и 

наследство во Паркот, 
предел 

на вековната 
човекот и 

- Заштита на пределската разновидност
културниот предел кои придонесуваат
биолошката разновидност и традиционалните
практики за користење на земјиштето
ресурси 

- Промоција на движното и недвижното
наследство, вклучително традиционална
споменици на културата, културни
артефакти во функција на развој на културен

 
поддржи 

одржлив туризам во 
двигател на 

 

- Обезбедување на соодветна инфраструктура
на одржлив туризам во Паркот 

- Развој на спектар на специфични услуги
следејќи ги принципите на одржлив 

- Минимизирање на негативните
туристичко‐рекреативните активности
вредности во Паркот 

свеста кај 
и туристите 

во Паркот и 
 

- Обезбедување на соодветна инфраструктура
информативно‐едукативни намени за
Паркот и локалното население 

- Развој и спроведување на програми
еколошка едукација за повеќе целни
посетители 
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обезбедување на 

населени места 

 

година 

значајните видови, природните 
геоморфолошки појави во Паркот 

активностите за заштита на 
живеалишта и геоморфолошки 

традиционалното сточарство, 
органска храна и одржливо 
растенија и боровинки 

шумските екосистеми за 
маса и недрвни шумски 

енергија од обновливи ресурси, 
наводнување спортски риболов по 

искористување и аквакултура 

разновидност, вклучително и 
придонесуваат за заштита на 

разновидност и традиционалните 
земјиштето и природните 

и недвижното културно 
традиционална архитектура, 
културни манифестации и 
развој на културен туризам 

соодветна инфраструктура за развој 

специфични услуги за туристите 
одржлив развој 

негативните влијанија на 
активности врз природните 

инфраструктура за 
намени за посетителите на 

програми за континуирана 
повеќе целни групи на 
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6. АНАЛИЗА НА АЛТЕРНАТИВИ
 

Подготовката на плански и програмски
Урбанистички план, предвидува
аспект на избор на најдобро решение
предвиделе на планскиот опфат
можности и заштита на животната
 
Согласно барањата на директивата
животната средина треба да
географскиот опсег на планот
избраните алтернативи. Колку
се опциите кои најверојатно ќе
ниво е планот, стратешките
реални и спроведливи и треба
и оперативните барања на одреден
 
Предметниот плански документ
локации за планскиот опфат
намената на планот, во смисла
разгледувани во фазата на подготовка
техничко технолошки проект
 
Границите на опфатот на планскиот
хидросистемот Бошков мост
с.Росоки. 
 
Со оглед на евидентираните
планскиот опфат како градби
наследство, неопходно е алтернативите
карактеристиките на старата
градбата. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тегиска оцена на животната средина 

НА АЛТЕРНАТИВИ 

плански и програмски документи со кои се планира изведување
предвидува задолжително разгледување на алтернативи

најдобро решение за предметната локација и активности
планскиот опфат, од аспект на економска оправданост

заштита на животната средина. 

барањата на директивата за стратегиска оцена СОВЖС
средина треба да ги земе во предвид "разумните алтернативи

нот или програмата и ефектите врз животната
алтернативи Колку е повисоко нивото на планот, толку повеќе

најверојатно ќе бидат достапни. Спротивно на тоа колку
стратешките опции се ограничени. Алтернативите треба

спроведливи и треба да вклучуваат различни приоди во рамки
барања на одреден план. 

плански документ не носи информации за разгледувани
т опфат. Алтернативи на ниво на активност произлезена

планот во смисла на архитектура или технологија и слично
фазата на подготовка на архитектонско урбанистички
ки проект стопанските активности. 

опфатот на планскиот опфат се дефинирани според
Бошков мост, односно според потребите на населеното

евидентираните стари селски архитектонски градби
како градби кои заслужуваат заштита на ниво

опходно е алтернативите на ниво на архитектура
на старата архитектура со цел зачувување на автентичноста
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се планира изведување на 
разгледување на алтернативи, од 

локација и активности што би се 
оправданост, финансиски 

ЖС извештајот за 
разумните алтернативи" и 
врз животната средина од 

планот толку повеќе стратешки 
на тоа колку на пониско 

Алтернативите треба да бидат 
приоди во рамки на законските 

разгледувани алтернативни 
активност произлезена од 

и слично ќе бидат 
урбанистички план, односно 

дефинирани според потребите на 
потребите на населеното место 

архитектонски градби во рамки на 
заштита на ниво на културно 

архитектура да ги запазат 
зачувување на автентичноста на 
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7. ВЕРОЈАТНИ ЗНАЧАЈНИ
 
Извршена е анализа на влијанијата
документ. Анализата е направена
содржината на извештајот за
предвид сите релевантни
кумулативни, синергистички потоа
привремени, позитивни и негативни
 
Извештајот има за цел да посочи
на планскиот документ и можноста
 
Имплементацијата на планскиот
на селото Росоки како и изградбата
систем долгорочно се очекува
поширокото подрачје на системот
кои ставени во функција на одржлив
населени места кои се очекува
да бидат причина и за несакани
треба да бидат соодветно идентификувани
рамките на сите локални стратешки
органи и јавните претпријатија
 
Подетално разгледување на
соодветни мерки за спречување
е да се направи на ниво на имплементација
намената на  урбанистичкиот
документи за заштита и управување
активност (студија за оценка
рамките на локалните стратешки

• Локален еколошки акционен
• Акционен план за бучава
• Програма за унапредување
• Програма за обновливи
• Акционен план и обврска
• Планови и Програми за
• Посебни акти за постапување
• Документи за управување

 
7.1 Влијание врз население

 
Имплементацијата на планскиот
влијание врз населението. Тие

• Просторна урбанизација
• Комунално опремување
• Позитивни сигнали за други
• Подобрување на патната

население. 
• Долгорочно намалување
• Општо подобрување на

 
Имајќи предвид дека оваа Стратегиска
фаза на планските процес, со
спречат, односно да се контролираат

тегиска оцена на животната средина 

ЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

анализа на влијанијата од имплементацијата на предвидениот
Анализата е направена согласно упатствата дадени во

извештајот за стратегиска оцена. При извршената ана
релевантни влијанија и нивните карактеристики

синергистички, потоа краткорочни, среднорочни и долгорочни
позитивни и негативни влијанија. 

цел да посочи на можните значителни влијанија од имплементација
документ и можноста од формирање на кумулативни влијанија

на планскиот документ е во функција на просторно
како и изградбата на хидросистемот Бошков мост. Изведбата
се очекува да донесе значителни промени за селото

рачје на системот. Околината се очекува да претрпи значајни
функција на одржлив развој ќе донесат големи придобивки

се очекува да станат привлечни туристички места но
несакани влијанија врз животната средина. Од тие

соодветно идентификувани, анализирани и земени во
локални стратешки документи и работата на административните

претпријатија. 

разгледување на влијанијата врз животната средина и
спречување и контрола на загадувањето и компензација
ниво на имплементација на конкретната активност

урбанистичкиот план. Тие детални анализи ќе бидат дел
заштита и управување со животната средина на ниво

за оценка на влијанието врз животната средина
локалните стратешки документи за животна средина: 

еколошки акционен план 
план за бучава 

унапредување на енергетската ефикасност 
обновливи извори на енергија 

план и обврска за известување при алармантни состојби
Програми за управување со отпад 

акти за постапување со комунален и друг вид неопасен отпад
за управување со водите. 

врз население и човеково здравје 

на планскиот документ генерално се очекува да има
Тие влијанија би биле долгорочни и опфаќаат

урбанизација и организација, 
опремување во опфатот, 
сигнали за други потенцијални инвеститори, 

Подобрување на патната инфраструктура која би била од корист

намалување на миграцијата на населението,  
подобрување на социо-економските услови 

дека оваа Стратегиска оцена на влијанијата се превзема
процес, со примена на соодветни мерки може да се

да се контролираат влијанијата и да се заштити здравјето
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на предвидениот плански 
дадени во Уредбата за 

извршената анализа земени се 
карактеристики, секундарни, 

среднорочни и долгорочни, трајни и 

влијанија од имплементација 
кумулативни влијанија. 

просторно организирање 
Бошков мост. Изведбата на овој 
промени за селото Росоки и во 

претрпи значајни промени 
големи придобивки за околните 

туристички места, но истите може 
средина Од тие причини, тие 

и земени во предвид во 
работата на административните 

средина и планирање на 
и компензација потребно 
активност предвидена со 
ќе бидат дел од идните 

средина на ниво на конкректна 
животната средина), односно во 

алармантни состојби 

неопасен отпад   

очекува да има позитивно 
и опфаќаат:  

била од корист за локалното 

влијанијата се превзема во раната 
може да се влијае да се 

здравјето на луѓето. 
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Подетални оценки на влијанието
во рамките на студијата за оценка

 
7.2 Влијанија врз социо

 
Имплементацијата на планскиот
социо-економскиот развој на општината

- урбанизација на просторот
- искористување на градежното
- зголемување на вредноста
- зголемување на атрактивноста
- намалување и постапно
- подобрување на демографската

население, 
- создавање на општествени

економска сигурност на
- стимулирање на развојот

локалните потенцијали
- искористување на природните
- подобрување на животните

населбите, 
- подобрување на инфраструкатурата

 
Во функција на имплементација
ќе придонесе кон 

- намалување на трошоците
- намалување на зависноста
- намалување на одлевање

енергија 
- остварување на инвестиции
- овозможување на работа

оперативната фаза, 
- нови вработувања, 
- поттикнување на развојот
- нови буџетски приливи во
- долгорочно подобрување
- позитивен сигнал за привлекување

општината и државата
 
Имплементацијата на Планот
непосредно окружување од
опременост и уреденост на просторот

 
7.3 Влијанија врз квалитет

 
Имплементацијата на планскиот
врз квалитетот на амбиентниот
планскиот документ се во функција
зелена енергија, односно 
генерално подобрување на квалитетот
 

тегиска оцена на животната средина 

на влијанието на имплементацијата на планот треба
студијата за оценка на влијанието. 

врз социо - економска состојба 

на планскиот документ ќе има долгорочно позитивно
развој на општината и пошироко, и тоа претставено преку

урбанизација на просторот, 
искористување на градежното земјиште, 

на вредноста на земјиштето, 
на атрактивноста на локацијата, 
и постапно запирање на процесот на депопулација

подобрување на демографската структура и социјалната положба

на општествени услови за стопански просперитет
сигурност на селското население, 

стимулирање на развојот на основните дејности преку активирање
потенцијали, 

искористување на природните погодности, 
подобрување на животните услови преку плански насочено

подобрување на инфраструкатурата, 

имплементација на хидросистемот Бошков мост, планскиот

на трошоците за производство на електрична енергија
на зависноста од увозна енергија, 
на одлевање на девизни средства за набавка и увоз

на инвестиции, 
возможување на работа за локални фирми во текот на фазата

 

оттикнување на развојот на општината, 
буџетски приливи во општината и државата, 

подобрување на нивото на животен стандард во општината
сигнал за привлекување и остварување на други нови
државата, 

на Планот се очекува да предизвика позитивни ефекти
окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна
уреденост на просторот и се разбира економски ефекти

врз квалитет на амбиентниот воздух 

на планскиот документ не се очекува да има значително
амбиентниот воздух. Напротив, активностите предвидени

документ се во функција на имплементација на систем за
 замена на конвенционалните извори

подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух. 
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планот треба да се направи 

долгорочно позитивно влијание врз 
претставено преку:  

депопулација, 
социјалната положба на руралното 

просперитет на селото и 

дејности преку активирање на 

насочено уредување на 

планскиот документ 

електрична енергија, 

набавка и увоз на електрична 

на фазата на изградба и 

стандард во општината, 
други нови инвестиции во 

позитивни ефекти врз целото 
организација, инфраструктурна 

економски ефекти. 

има значително влијание 
активностите предвидени со 

систем за добивање на 
извори на енергија, и 
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Имплементацијата на планскиот
со одредени локални и краткорочни
градежни активности. 
 
Оперативната фаза на планскиот
влијанија преку воспоставување
новопредвидените парцели за
апсортивност на воздухот на
значително влијание, но сепак
техничко ниво преку оценка на
емисиите. 
 
Од друга страна, имплементацијата
хидросистемот Бошков мост
долгорочно да се одрази со одредени

 
7.4 Влијание врз квалитет

 
Имплементацијата на планскиот
не се очекуваат имаат значител
 
Отсуството на канализација во
подземните и површинските
начинот на живот), при што
парцели за домување и 
дејности) се очекува да придонес
 
Водоснабдувањето со вода за
извор на Росочка река, додека
предвидено е да се направи
водоснабдување.  
 
Регионалниот водовод минува
изложен на ризик од хаварија
големи последици врз вкупното
 
Водоснабдувањето со вода за
крај (вклучувајќи го и градот Дебар
документ ја задржува заштитната
датира од 2001 година што не
води за пиење од Закон за води
 
Близината на новопредвидените
непосредност може да има влиј
реката. Дополнително тоа може
на појава на големи води. 
 
Со цел правилна заштита на
неопходно е дополнително 
на ниво на проект, а во рамки
сл.). Анализите на влијанијата
предвид при ажурирањето на
средина (програми за отпад, водоснабдување

  

тегиска оцена на животната средина 

на планскиот документ во фазата на изградба може
локални и краткорочни влијанија врз квалитетот на воздухот

фаза на планскиот документ може да се очекува да
воспоставување на нови извори на емисии во
парцели за домување и хотелско сместување. Поради

воздухот на пошироката локација, истите не се очекува
влијание но сепак треба да бидат соодветно оценети и контролирани

преку оценка на влијание и имплементација на мерки за

страна имплементацијата на планскиот документ
Бошков мост и воспоставувањето на хидроакумулација
одрази со одредени влијанија врз микроклимата. 

врз квалитет на површински и подземни води 

на планскиот документ би можело да има одредени
значителен карактер врз површинските и подземните

канализација во с.Росоки има одредено влијание врз
површинските води во околината (слабо изразено поради

при што имплементацијата на планскиот документ
домување и потенцијални хотелски сместувања (како

да придонесат дополнително кон истото.  

со вода за пиење за с.Росоки и за регионот се врши
додека пак зафатот на водите за целите на

се направи низводно со што се избегнати влијанија

водовод минува низ новопредвидени парцели за домување
од хаварија од градежни активности кои би можеле
врз вкупното регионално водоснабдување. 

со вода за пиење за селото Росоки, долнореканскиот
и градот Дебар) се врши од изворот на Росочка река

задржува заштитната зона на изворот од стариот урбанистички
година што не е во целосна согласност со одредбите
Закон за води (Сл.весник 87/2008, 6/09, 161/09, 51/11, 44/12)

новопредвидените парцели до коритото на Росочка река
да има влијание на самото корито како биосистем

Дополнително тоа може да влијае и на ризикот од појава на ерозии

заштита на квалитетот на површинските и подземните
 сите можни ризици и влијанија да бидат идентификувани

а во рамки на идното управување со активностите
влијанијата и резултатите од оценката треба да бидат

ажурирањето на стратешките документи за управување
за отпад, водоснабдување и сл.). 
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изградба може да резултира 
квалитетот на воздухот поврзани со 

очекува да придонесе со 
емисии во воздухот од 
ување. Поради високата 
не се очекува да имаат 

оценети и контролирани на 
на мерки за контрола на 

документ во функција 
акумулација можно е 

има одредени влијанија, кои 
површинските и подземните води. 

влијание врз квалитетот на 
изразено поради викенд 

планскиот документ и новите 
сместувања како компатибилни 

регионот се врши на самиот 
целите на хидросистемот 

ијанија врз самото 

за домување со што е 
можеле да доведат до 

долнореканскиот и дебарскиот 
Росочка река. Планскиот 

стариот урбанистички план што 
одредбите за заштита на 

 87/2008, 6/09, 161/09, 51/11, 44/12).  

Росочка река и нивната 
како биосистем и водите на 
појава на ерозии во слушаи 

површинските и подземните води, 
да бидат идентификувани 
активностите (елаборати и 
треба да бидат земени во 
управување со животната 
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7.5 Влијание врз почва
 
Имплементацијата на планскиот
влијанија врз почвата, во текот
 
Имплементацијата на планскиот
градба со нови парцели што ќе
всушност ќе значи пренамена на
Фазата на изградба е поврзана
одредени влијанија врз почвата
релативно малиот обем и долгорочна
 
Неправилното управување со
поврзани со градежните работи
влијание врз квалитетот на почвата
исто така носи одреден ризик за
 
Обемот и интензитетот на влијанијата
во оперативната фаза, детално
документација за оцена на влијанието
опфат. 

 
7.6 Влијание поврзано со

 
Управувањето со отпадот генерално
несоодветното собирање на
транспорт на комуналниот отпад
недостигот на место за крајно отстранување
 
Проширувањето на опфатот со
хотелски и викенд туризам, к
локацијата и привлекување на
количините и видовите отпад
управувањето со отпадот во околината

 
7.7 Влијание од бучава 

 
Имплементацијата на планскиот
коие не се очекува да имаат
 
Фазата на изградба е поврзана
поради слабата фрекфенција не
 
Зголемувањето на опфатот со
и зголемувањето на атрактивноста
долгорочно да се резултира со
карактер на локацијата. 
 
Обемот и интензитетот на влијанијата
особено во оперативната фаза
оценети во рамки на студијата
средина. 
 

тегиска оцена на животната средина 

врз почва 

на планскиот документ не се очекува да резултира
почвата во текот на фазата на изградба и во оперативната

на планскиот документ предвидува проширување на
парцели што ќе значи зафаќање на нови површини за
пренамена на земјиштето кое досега било неизградено
е поврзана с градежни активности што може да резултираат
врз почвата кои не се очекуваат да бидат значителни

обем и долгорочна динамика на работа. 

управување со комуналните отпадни води и опасни
градежните работи (масти и масла, горива итн.), може исто
квалитетот на почвата. Неправилното управување со отпадните

ризик за нарушување на квалитетот на почвата

интензитетот на влијанијата врз почвата како во фазата на изградба
фаза детално треба да бидат анализирани во

оцена на влијанието од активностите што се планираат

поврзано со управување со отпад 

отпадот генерално претставува проблем за целиот
собирање на комуналниот отпад, недостапноста 

комуналниот отпад на одредени места, постоењето на диви
место за крајно отстранување на отпадот.  

опфатот со нови парцели за домување и можности
туризам, како и идното очекувано зголемување на атрактивност

привлекување на туристи ќе значи зголемено влијание
видовите отпад. Сето тоа дополнително би се одразило на

отпадот во околината. 

бучава  

на планскиот документ може да резултира со одредени
ат значително влијание по ова прашање. 

е поврзана со градежни активности како извори на
фрекфенција не се очекува да има значително влијание

опфатот со домување, развојот на викенд и хотелски
на атрактивноста на локацијата и привлекувањето на
резултира со промени во нивоата на бучава и релативно

интензитетот на влијанијата од бучавата како во фазата на
оперативната фаза детално треба да бидат соодветно

на студијата, односно елаборатите за заштита
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резултира со значителни 
вната фаза. 

проширување на просторот за 
површини за градење што 
неизградено. 
може да резултираат со 

бидат значителни поради 

води и опасни супстанции 
може исто така да имаат 

управување со отпадните води 
на почвата.  

фазата на изградба така и 
анализирани во соодветната 

се планираат во планскиот 

за целиот регион поради 
 за собирање и 

постоењето на диви депонии и 

и можности за развој на 
зголемување на атрактивноста на 
зголемено влијание во однос на 

одразило на состојбата со 

резултира со одредени влијанија 

извори на бучава кои пак 
значително влијание. 

викенд и хотелски туризам како 
привлекувањето на туристи може 

бучава и релативно мирниот 

во фазата на изградба, а 
соодветно определени и 

за заштита на животната 
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7.8 Влијание врз природното
 
Имплементацијата на планскиот
врз  биолошката и пределската
 
Селото Росоки се наоѓа во рамките
зоната за одржливо користење
местото со својата околина изобилува
карактеристики вредни за зачувување
Маврово е евидентирано како место
Мала река и нејзините притоки
исклучителна природна убави
особен сценски изглед и предел
предели ливадите и обработливите
евидентирани како рурални предели
 
Имплементацијата на планскиот
градба и воведување на нови
земјоделско во градежно земјиште
коритото со еден свој навлегуваат
што евентуалните градби 
поврзан со него и присутните шумски
 
Неопходни се детални анализи
карактеристики, на ниво на оценка
елаборати и студија за животната

 

7.9 Влијание врз културно
 
Имплементацијата на планскиот
врз културното и историско наследство
 
Согласно посебно направените
утврдено е постоење на 6 незаштитени
кои може да бидат засегнати со
изградба предвидува градежни
можни се влијанија. За таа цел
состојбата, валоризација и утврдени

 
7.10 Прекугранично влијание

 
Со имплементација на Планот
на прекугранични влијанија, ниту

тегиска оцена на животната средина 

врз природното богатство, биолошка и пределска разновидност

на планскиот документ може да се одрази со одредено
пределската разновидност на локацијата.  

рамките на заштитено подрачје - НП Маврово
одржливо користење. Иако е надвор од зоните на строга заштита

околина изобилува со природна убавина и потврдени
вредни за зачувување поради што во Планот за управување

евидентирано како место со големо значење. Според Планот
нејзините притоки се евидентирани како природни

природна убавина, Росочките извори се евидентирани како
изглед и предел со исклучително значење, во категоријата

и обработливите земјишта околу населените
рурални предели со посебни карактеристики. 

на планскиот документ предвидува зголемување на
воведување на нови парцели за домување кои значат претворање

градежно земјиште. Дел од парцелите по должината
свој навлегуваат во крајбрежниот појас на речното
градби би можеле да влијаат на самото корито

присутните шумски заедници. 

детални анализи за можното влијание врз биолошките
ниво на оценка на влијанието врз животната средина
за животната средина).   

врз културно и историско наследство 

на планскиот документ не се очекува да има значително
историско наследство. 

направените заштитно конзерваторски основи (ЗКО
постоење на 6 незаштитени недвижни добра кои заслужуваат

засегнати со имплементацијата на планскиот документ
предвидува градежни активности во близината на овие објекти

За таа цел, подготвени се ЗКО во кои е направена
валоризација и утврдени се мерки за заштита. 

Прекугранично влијание 

на Планот за опфатениот зафат не се очекува опасност
влијанија, ниту во фазата на изградба, ниту во оперативната
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пределска разновидност 

одрази со одредено влијание 

НП Маврово, лоцирано во 
на строга заштита, сепак 

потврдени пределски 
Планот за управување со НП 
Според Планот, пределите на 

природни предели со 
евидентирани како предели со 

во категоријата на рурални 
населените места се 

зголемување на просторот за 
кои значат претворање на 
по должината на речното 
на речното корито поради 

самото корито, екосистемот 

биолошките и пределските 
животната средина (во рамки на 

има значително влијание 

(ЗКО) за с.Росоки, 
кои заслужуваат заштита, а 

планскиот документ. Фазата на 
овие објекти поради што 

кои е направена оценка на 

очекува опасност од појава 
ниту во оперативната фаза. 
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8 ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ ЗА
НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА

 
Идентификуваните влијанија
средина ќе бидат неутрализирани
имплементирани одредбите на
закони за секој медиум и
применливи за идентификуваните
 
Примената на соодветни мерки
процесот на урбанистичко планирање
кон спречување на загадувањата
 
Планскиот документ предвидено
на ниво на национален парк
Член 106 од Законот за заштита
дефинирана на следниов начин

(1) Зоната за одржливо користење
Подрачје, кој не поседува
инфраструктурни објекти објек
насади коишто не се карактеристични
околното земјоделско земјиште
(2) Долготрајното преземање
стекнување на карактеристики

 
Со цел имплементација на целите
и националните цели за заштита
останатите цели на животна средина
 
Дополнителна заштита на животната
вклучени во различни фази од
имплементација на систем
предвидени за идните активностим
влијание или интегрирани еколошки
 
Покрај тоа, кон постигнување
одржлив развој ќе се придонесе
плански стратешки документи
животната средина - Планови
намалување на загадување
документи поврзани со биолошката
 
Постојаната комуникација со надлежниот
позначајни ризици или хаварии
односно спречување и контрола
 

8.1 Мерки за намалување
 
Имплементацијата на планскиот
долгорочно влијание врз населението
 
Примената на сите предложени
фазата на планирање, преку
овозможи спречување и контрола

тегиска оцена на животната средина 

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И НЕУТРАЛИЗИРАЊЕ
ВЛИЈАНИЈА 

влијанија врз специфичните медиуми и области
неутрализирани или намалени доколку бидат доследно
одредбите на Законот за животна средина и другите
медиум или област соодветно, како и другите законски

идентификуваните влијанија.  

соодветни мерки уште во најраната фаза од планирањето
урбанистичко планирање или архитектонско проектирање

загадувањата и заштита на здравјето на луѓето. 

документ предвидено е да се имплементира во подрачје што
национален парк – НП Маврово, во зона за одржливо користење
Законот за заштита на природата Зоната за Одржливо
следниов начин: 
одржливо користење претставува значителен дел од

поседува високи вредности за заштитата, каде што
објекти, објекти на културното наследство, типови

не се карактеристични за подрачјето,како и населени
земјоделско земјиште. 

Долготрајното преземање на интервенции и мерки, може да
карактеристики на Зоната за Активно Управување. 

имплементација на целите на Планот за управување со НП Маврово
цели за заштита на биолошките и пределските карактеристики

животна средина, предвидени се соодветни мерки

на животната средина се постигнува со мерките
различни фази од активностите, а кои треба да бидат дел

на системите на заштита и управување со животната
идните активностим и тоа на ниво на елаборати, студии

интегрирани еколошки дозволи.  

постигнување на целите и стандардите на животната
се придонесе и со донесување, ажурирање и импле
документи на општината, а кои се однесуваат на
Планови и програми за управување со отпад

загадување на амбиентен воздух, Акциони планови
со биолошката разновидност итн. 

комуникација со надлежниот орган и навременото известување
или хаварии ќе доведат до правилно и навремено

спречување и контрола на влијанијата врз животната средина

намалување на влијанието врз население и човеково

на планскиот документ се очекува генерално да има
влијание врз населението, на социјален и економски план

предложени мерки пооделно по различни влијанија
планирање преку фазата на градење, па се до оперативната
спречување и контрола на идентификуваните влијанија, кои
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НЕУТРАЛИЗИРАЊЕ НА 

и области на животната 
бидат доследно почитувани и 

средина и другите вертикални 
другите законски одредби 

планирањето, вклопени во 
проектирање ќе придонесе 

подрачје што е под заштита 
одржливо користење. Според 

Одржливо Користење е 

значителен дел од Заштитеното 
заштитата каде што се наоѓаат 
наследство типови на шумски 

населени места со 

мерки може да доведе до 
 

со НП Маврово, а воедно 
пределските карактеристики, како и 
соодветни мерки за заштита. 

постигнува со мерките за контрола 
да бидат дел од успешна 

управување со животната средина 
елаборати студии за оценка на 

на животната средина и 
ажурирање и имплементација на 

однесуваат на заштита на 
со отпад, Програми за 

Акциони планови за бучава, 

навременото известување за сите 
и навремено реагирање, 

животната средина. 

население и човеково здравје 

генерално да има позитивно 
економски план.  

различни влијанија, почнувајќи од 
до оперативната фаза, ќе 
влијанија, кои пак може на 
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директен или индиректен начин
здравје.  
 
Се цел следење на ефективноста
контрола, неопходно е воспоставување
работата на активноста и сите
надлежните органи. 

 
8.2 Мерки за намалување

 
Имплементацијата на планскиот
состојба. Не е потребно да се предвидуваат

 
8.3 Мерки за намалување

 
Во фазата на градба, генерално
бараат на техничко ниво, при
влијанија, изборот на почисти
материјали, повторната употреба
кон спречување на некои влијанија

Во однос на оперативната фаза
на амбиентниот воздух се 
Законот за животна средина
регулираат оперативните активности
производство топлинска и
Дополнително, мерки за намалување
однесуваат на квалитетот на
Маврово, каде всушност се наоѓа
следното:  

- намалена употреба на фосилни
- користење на обновливи
- примена на мерки за енергетска
- регулирање на работата
- забрана за палење на оган
- третман на емисии во
- правилно управување со

 
Дополнителни мерки за намалување
некои поединечни активности од

 
8.4 Мерки за намалување

подземни води 
 
Утврдените високи вредности
природна убавина условува примена
врз квалитетот на површинските
 
Присуството на висококвалитетни
како и речни корита со валоризирани
организирано собирање и одведување
пристап кон ова прашање. Ова
локацијата во блиска иднина

тегиска оцена на животната средина 

тен начин да се рефлектираат врз населението

на ефективноста на имплементираните мерки за
неопходно е воспоставување на добар јасен мониторинг план

активноста и сите нејзините процеси, и соодветно ќе информира

намалување на влијанието врз социо-економска состојба

на планскиот документ позитивно ќе влијае на социо
потребно да се предвидуваат мерки за намалување на 

намалување на влијанието врз квалитет на амбиентен

градба генерално мерките за намалување на влијанијата
ниво, при што употребата на мерки за спречување
на почисти технологии, помалку загадувачки суровини

повторната употреба на отпадните материјали може многу
некои влијанија пред тие да се случат, односно нивна

перативната фаза, мерките за намалување на влијанието
се наоѓаат во Законот за квалитет на амбиентен

животна средина, преточени во подзаконските акти кои
оперативните активности во планскиот опфат (индивидуално

топлинска и електрична енергија, стопански активности
мерки за намалување се наоѓаат и во стратешките документи
квалитетот на воздухот како и во Планот за управување
всушност се наоѓа с.Росоки. Мерките за намалување

употреба на фосилни горива, 
на обновливи извори на енергија, 
мерки за енергетска ефикасност, 
на работата на активностите со елаборати за животна
палење на оган, 
емисии во воздух,  

управување со отпадот, 

мерки за намалување може да произлезат од оценката на
активности од планскиот опфат. 

намалување на влијанието врз квалитетот на површински

вредности на пошироката локација и нејзината
условува примена на соодветни мерки за контрола
површинските и подземните води. 

висококвалитетни подземни води и извори за нивно
корита со валоризирани високи еколошки вредности, и
собирање и одведување на комуналните отпадни води

е. Ова особено е важно ако се има предвид
блиска иднина се очекува да стане допонително
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населението и човековото 

мерки за спречување и 
мониторинг план кој ќе ја следи 
соодветно ќе информира до 

економска состојба 

влијае на социо-економската 
на влијанијата. 

на амбиентен воздух 

на влијанијата треба да се 
спречување на одредени 

загадувачки суровини и помошни 
може многу да придонесат 

односно нивна контрола. 

влијанието врз квалитетот 
квалитет на амбиентен воздух и 

подзаконските акти кои треба да ја 
индивидуално загревање, 

опански активности и сл.). 
стратешките документи кои се 
Планот за управување со НП 

намалување се состојат од 

елаборати за животна средина, 

оценката на влијанието за 

квалитетот на површински и 

нејзината исклучителна 
за контрола на влијанијата 

за нивно искористување 
вредности, и отсуството на 
отпадни води бара сериозен 
има предвид фактот дека 

допонително привлечна од 
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туристички аспект поради што
хотелски потенцијал. За таа
одведување и третман на комуналните
контролата на влијанијата и заштитата
 
Изворот за вода за пиење од
заштитен со заштитна зона уште
плански документ истата е превзема
заштита на водните тела наменети
регулирано во Законот за води
заштитната зона согласно припишаните
на зоните се врши согласно
воспоставување на заштитните
со цел постигнување на целите
 
Регионалниот водовод што се
селото, поради неговата огромна
соодветно заштитен од урбанистички
ограничила градбата по целата
На тој начин ќе се обезбеди целосна
со вода за пиење за регионот
 
Речното корито на Росочка 
да биде соодветно заштитено
ново предвидените урбанистички
опфат се доведува до ризик од
неговите пределски карактеристики
на речното корито од било какви
негативно влијание врз водотекот
согласно одредбите од Законот
урбанистички може да се изведе
корито по должината на планскиот
ерозија. 
 
Дополнителна заштита на квалитетот
постигне со соодветно и правилно
и ќе создаваат во иднина во рамките
 
Подетално елаборирање на
квалитетот на површинските
документација за оценка на влијанието

 
8.5 Мерки за намалување

 
Имплементацијата на предвидените
имплементација на мерките за
предвидени со технолошките
обврски, ќе придонесе кон спречува
почвата. 
 
Дополнително, правилното управување
отпадот исто така се предуслови
загадување на почвата. 
 

тегиска оцена на животната средина 

поради што планскиот опфат предвидува соодветен
потенцијал За таа цел, обезбедувањето на организирано

третман на комуналните отпадни води има огромно
влијанијата и заштитата на животната средина. 

за пиење од кој се снабдува с.Росоки и регионот урбанистички
а уште со претходниот урбанистички план, а со

истата е превзема и останува. Со оглед на тоа што
водните тела наменети за консумирање од страна на човекот

Законот за води (член 96), неопходно е соодветно
согласно припишаните законски одредби по ова прашање
врши согласно мерките за заштита и условите

заштитните зони утврдени од страна на министерот
постигнување на целите на животната средина.  

водовод што се снабдува од изворот во с.Росоки и што
неговата огромна вредност за поширокиот регион треба

заштитен од урбанистички аспект при што со заштитен
градбата по целата нејзината должина низ планскиот опфат

обезбеди целосна заштита од инциденти и непрекинато
регионот. 

Росочка река има потврдени еколошки вредности поради
заштитено. Со парцелизацијата предвидена во планскиот
урбанистички активности, речното корито во рамките
до ризик од можни влијанија врз квалитетот на површинските
карактеристики и екосистемот поврзано со него. 
од било какви идни евентуални градби кои би можеле
врз водотекот, неопходно е истото да биде соодветно

одредбите од Законот за води (член 131). Заштите на речното
да се изведе преку воведување на заштитен крајбрежен

должината на планскиот опфат. На тој начин ќе се постигне

заштита на квалитетот на површинските и подземните
соодветно и правилно управување со сите видови отпад што

иднина во рамките на планскиот опфат. 

елаборирање на мерките за спречување и контрола на влијанијата
површинските и подземните води ќе биде содржано во
оценка на влијанието и заштита на животната средина

намалување на влијанието врз почва 

на предвидените мерки во однос на комуналната инфраструктура
мерките за управување со отпадните води и отпадот

технолошките проекти како и доследното почитување
придонесе кон спречување или намалување на ризикот од

правилното управување со суровините, помошните
се предуслови за спречување или намалување
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предвидува соодветен викенд и 
анизирано собирање, 

има огромно значење на 

регионот урбанистички е 
урбанистички план, а со предметниот 

на тоа што, прашањето на 
страна на човекот посебно е 

соодветно ажурирање на 
ова прашање. Заштитата 
условите и начинот за 
министерот на МЖСПП, а 

Росоки и што минува низ 
поширокиот регион треба да биде 

со заштитен појас би се 
планскиот опфат на с.Росоки. 

непрекинато снабдување 

вредности поради што треба 
предвидена во планскиот опфат 
корито во рамките на планскиот 

квалитетот на површинските води, 
со него. Со цел заштита 
кои би можеле да имаат 

биде соодветно заштитено, 
Заштите на речното корито 

крајбрежен појас на 
се постигне и заштита од 

подземните води ќе се 
видови отпад што се создаваат 

контрола на влијанијата врз 
содржано во соодветната 

животната средина. 

комуналната инфраструктура, 
води и отпадот и оние 

почитување на законските 
ризикот од загадување на 

помошните материјали и 
намалување на ризикот од 
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Намалувањето на влијанијата
директните мерки кои се однесуваат
отпад, ракување со суровини
спречат или избегнат негативните
подземните води. 
 
Доколку оценката на влијанието
елаборатите за заштита на
дополнителни мерки за контрола
рамки на соодветната техничка
 

8.6 Мерки за намалување
 
Во услови на потврдени и постоечки
регионот, а во пресрет на обе
опфат со нови создавачи на
влијанијата по ова прашање
 
Во фазата на градба, генерално
техничките проекти за изв
соодветните елаборати, односно
одговорност на инвеститорите
односно централната власт.
 
Во фазата на изградба и оп
ефикасен систем за правилно
создаваат. Системот треба да
отпад, како и обезбедување на
страна на лиценцирани надворешни
таков тип отпад. 
 
Во оперативната фаза, мерките
видовите и количините отпад и
за животна средина и управување
програми. Контролата над имплементацијата
власт, односно кај централната
 
При одредувањето на мерките
фаза, неопходно е да се следат
Маворово, како задолжителни
 
Доколку оценката на влијанието
елаборатите за заштита на
дополнителни мерки за контрола
рамки на соодветната техничка

 
8.7 Мерки за намалување

 
Како дел од зоната за одржливо
градежни и урбанистички активности
насоките од претходна оценка
секоја од активностите предвидена
 

тегиска оцена на животната средина 

влијанијата врз почвата зависат и од имплементацијата
кои се однесуваат на правилно управување со води и
суровини, помошни материјали, масла, масти, горива

избегнат негативните влијанија врз почвата, а индиректно

на влијанието направена во рамки на студијата
заштита на животната средина идентификува

мерки за контрола и заштита, истите треба да бидат земе
соодветната техничка документација за конкретните активности

намалување на влијанието поврзани со управување

потврдени и постоечки проблеми со управувањето со
пресрет на обемни градежни активности и зголемување
создавачи на отпад, неопходни се соодветни мерки за
прашање. 

градба генерално мерките за контрола треба да
проекти за изведба согласно утврдената оценка на
елаборати односно студии за животна средина. Истите

инвеститорите, додека контролата е одговорност
централната власт. 

изградба и оперативната фаза треба да биде воспоставен
за правилно управување со сите видови и количини отпад

Системот треба да предвиди редовна селекција и собирање
обезбедување на крајно отстранување на истите, преку превземање

лиценцирани надворешни фирми или транспорт до соодветни

фаза мерките се состојат од соодветни и правилни предвидувања
количините отпад и нивно вклучување во локалните стратешки
средина и управување со отпад, односно во соодветните

Контролата над имплементацијата на мерките е лоцирана
централната власт. 

на мерките, како во фазата на изградба така и во
да се следат насоките дадени во Планот за управување

задолжителни насоки за зоната за одржливо користење

на влијанието направена во рамки на студија
заштита на животната средина идентификува

мерки за контрола и заштита, истите треба да бидат земени
соодветната техничка документација за конкретните активности

намалување на влијанието од бучава 

за одржливо користење, на подрачјето на с.Росоки
урбанистички активности, но истите треба да бидат во
претходна оценка на влијанието врз животната средина

активностите предвидена за изведување.  
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од имплементацијата на 
управување со води и отпадни води, 

масти горива, со кои ќе се 
почвата а индиректно и на 

на студијата, односно 
идентификува потреба од 

бидат земени предвид во 
конкретните активности. 

управување со отпад 

управувањето со отпадот во 
зголемување на планскиот 

соодветни мерки за контрола на 

треба да бидат дел од 
оценка на влијание во 

средина Истите претставуваат 
одговорност на локалната, 

биде воспоставен добар и 
количини отпад што ќе се 
собирање  на фракциите 

истите преку превземање од 
транспорт до соодветни места за 

правилни предвидувања на 
локалните стратешки документи 

соодветните оперативни 
е лоцирана во локалната 

изградба така и во оперативнта 
Планот за управување со НП 

користење. 

на студијата, односно 
идентификува потреба од 

бидат земени предвид во 
конкретните активности. 

на с Росоки дозволени се 
бидат во согласност со 

животната средина нарпавена за 
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Во фазата на изградба потребно
дадени од надлежниот орган
организација на градежните активности
градежни активности. Работното
основа на потребите за намалување
вознемирување.  
 
Редовно следење на нивоата
страна на надлежните органи
бучавата во оперативната фаза
 
Доколку оценката на влијанието
елаборатите за заштита
дополнителни мерки за контрола
рамки на соодветната техничка

 
8.8 Мерки за намалување

биолошка и пределска
 
Примената на сите предвидени
квалитетот на почвата, површинските
отпадот ќе придонесе кон елиминирање
индиректно влијание врз биолошките
 
Припадноста кон НП Маврово
карактеристики во с.Росоки, условува
влијанијата врз биолошките и
планскиот документ. 
 
За таа цел, потребна е соодветна
согласно одредбите од Законот
процедурата за заштита и заштитните
 
Заштитата на пределските карактеристики
неговиот екосистем, вредности
Маврово и Планот за управување
соодветни урбанистички мерки
крајбрежниот појас на речното
 
При воспоставувањето на мерките
следат насоките за дозволени
користење, наведени во Планот
да бидат содржани во из
влијанието врз животната средина
животна средина.  
 
Подетална анализа на мерките
и фауната и пределот треба
оценка на влијанието и заштита

 
 
 
 

тегиска оцена на животната средина 

изградба потребно е инвеститорите да ги почитуваат рокови
надлежниот орган, почитување на работното време

градежните активности, со цел намалување на вкупното
активности Работното време и правила треба да бидат воспоставени
потребите за намалување на бучавата која предизвикува непријатност

на нивоата на бучава, како од страна на оператор
надлежните органи, е една од мерките за контрола на
оперативната фаза.  

на влијанието направена во рамки на студијата
 на животната средина идентификува

мерки за контрола и заштита, истите треба да бидат земени
соодветната техничка документација за конкретните активности

за намалување на влијанието врз природното
биолошка и пределска разновидност 

предвидени мерки за спречување и контрола на влијанијата
почвата површинските и подземните води и правилното

придонесе кон елиминирање или намалување на ризикот за
врз биолошките и пределските карактеристики. 

НП Маврово и евидентираната природна убавина
с Росоки, условува примена на соодветни мерки за намалување

биолошките и пределските карактеристики при имплементацијата

потребна е соодветна заштита на карактеристиките на изворот
одредбите од Законот за води за заштитни зони и доследна

заштитните мерки предвидени со законот. 

пределските карактеристики на речното корито на Росочка
вредности евидинтирани во Студијата за валоризација

за управување со НП Маврово, ќе се постигне преку
урбанистички мерки за ограничување на идните градежни

на речното корито.  

воспоставувањето на мерките за намалување на влијанијата, неопходно
за дозволени/недозволени активности за зоната

наведени во Планот за управување со животната средина
содржани во изведбените проекти согласно направената

животната средина во рамките на студии, односно елаборатите

на мерките за спречување и контрола на влијанијата
пределот треба да биде направена во соодветната документација

влијанието и заштита на животната средина. 
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почитуваат рокови за градба 
работното време и правилна 

намалување на вкупното време за 
да бидат воспоставени врз 

предизвикува непријатност и 

на операторот, така и од 
контрола на влијанието од 

на студијата, односно 
ентификува потреба од 
бидат земени предвид во 
активности. 

природното богатство, 

контрола на влијанијата врз 
правилното управување со 
на ризикот за директно или 

 

природна убавина и пределски 
мерки за намалување на 
при имплементацијата на 

карактеристиките на изворот во Росоки 
и доследна примена на 

 

корито на Росочка река и 
Студијата за валоризација на ЗП 

преку примена на 
градежни активности во 

влијанијата, неопходно е да се 
за зоната на одржливо 

животната средина. Истите треба 
направената оценка на 
односно елаборатите за 

на влијанијата врз флората 
соодветната документација за 
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8.9 Мерки за намалување
наследство 

 
Заштитата на културното и историско
следење на насоките од Заштитно
опфат. 
 
Доколку при реализација на
изведувањето на земјаните работи
дојде до откривање на материјални
потребно е да се постапи во согласност
наследство ("Сл.весник на РМ
отпочнатите градежни активности
на културното наследство согласно

 
8.10 Мерки за намалување

 
Имплементацијата на Планот
се препорачуваат мерки за намалување
 

тегиска оцена на животната средина 

за намалување на влијанието врз културно

културното и историско наследство треба да се постигне преку
насоките од Заштитно конзерваторските основи направени

реализација на државната урбанистичка планска документација
земјаните работи се наиде на нови археолошки артефакти

ривање на материјални остатоци со културно - историска
постапи во согласност со член 65 од Законот за заштита
весник на РМ", бр. 20/04 и 115/07), односно веднаш да

вности и да се извести надлежната институција
наследство согласно член 129 од Законот. 

намалување на прекугранични влијанија 

на Планот нема да предизвика прекугранични влијанија
мерки за намалување на влијанијата. 
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културно и историско 

се постигне преку доследно 
основи направени за планскиот 

планска документација и 
археолошки артефакти, односно 

историска вредност, 
Законот за заштита на културно 
односно веднаш да се запре со 

надлежната институција за заштита 

прекугранични влијанија, затоа не 
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8. ПРЕДЛОГ ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ
 
Целта на Планот  за  мониторинг
спроведувањето на планскиот
животната средина и врз здравјето
 
Согласно Законот за животна средина
должен да ги следи ефектите
спроведувањето на планскиот
непредвидените негативни ефекти
поправање на состојбата. 
 
Планот треба да овозможи согледување
превземање на соодветни дејствија
согледани негативни ефекти од
подготвува планскиот документ
граѓани од областа на животната
државна управа надлежен за работите
 
Основните  цели  и  бенефитот
средина се:  

� следење на имплементацијата
документ; 

� следење на имплементацијата
� да се обезбедат податоци
средина;  

� следење  на  состојбата
согледување  на  непредвидените
управување со истите;  

� да  се  потврди  дека  со
придобивките  во  однос

� утврдување  кои  активности
влијанијата врз животната

 
Со  цел  да  се  изврши  мониторинг
следење  на  поставените  индикатори
целите  на  Планот.  За  следење
предвид и податоците за тековната
 
Планот за мониторинг ги содржи
предложени од МЖСПП и усвоени
индикатори за животна средина
полесно следење на имплементацијата
животната средина од страна
документ. 
 
Следењето на состојбата на
примената  на  предложените
што претставува голема придобивка
 

тегиска оцена на животната средина 

ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

за мониторинг  на  животната  средина е следење на
планскиот документ. Планот за мониторинг ги следи
и врз здравјето на луѓето.   

за животна средина, Органот кој го подготвува планскиот
следи ефектите врз животната средина и врз здравјето

на планскиот документ, со цел во рана фаза да
негативни ефекти и да се преземат соодветните

овозможи согледување на непредвидените негативни
соодветни дејствија за поправање на состојбата

негативни ефекти од спроведувањето на планскиот документ
планскиот документ како и друго правно или физичко лице и

на животната средина се должни за тоа да го известат
надлежен за работите од областа на животната средина

и бенефитот  од  мониторингот  на  ефектите  врз

имплементацијата на активностите предвидени

имплементацијата на мерките за контрола на влијанијата
обезбедат податоци за понатамошно следење на состојбите

состојбата  во  животната  средина  со  цел
на непредвидените  влијанија  од  имплементацијата
истите;   

потврди дека  со  примена  на  мерките  за  ублажување се
во однос  на  заштитата  на  животната средина; 
кои активности  треба  да  бидат  превземени  за редуцирање

врз животната средина.   

изврши  мониторинг  на  ефективноста  на  Планот
поставените  индикатори  и  нивниот  развој  со што  ќе

Планот За следење  на  индикаторите  потребно  е  да
податоците за тековната состојба на животната средина.   

мониторинг ги содржи официјалните индикатори за животна
МЖСПП и усвоени од Владата на РМ. Покрај официјалните
животна средина, Планот носи и погенерални индикатори

на имплементацијата на предлог програмата и
од страна на органот задолжен за имплементација

состојбата на животната средина ја потврдува оправданоста
предложените  мерки  за  ублажување  и  нивната функционалност
голема придобивка во однос на заштитата на животната
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СРЕДИНА 

следење на ефектите од 
мониторинг ги следи ефектите врз 

подготвува планскиот документ е 
врз здравјето на луѓето од 

рана фаза да се согледаат 
соодветните дејствија за 

непредвидените негативни ефекти и 
состојбата. Во случај на 

планскиот документ, органот кој го 
физичко лице и здруженија на 

да го известат органот на 
животната средина.  

ефектите  врз  животната 

предвидени со планскиот 

на влијанијата;  
состојбите во  животната 

средина со  цел  навремено 
имплементацијата  на Планот и 

ублажување  се зголемуваат  
средина;  

превземени  за редуцирање на 

на Планот,  потребно  е 
со што  ќе  се  потврдат 

потребно е  да  се  земат  во 
 

индикатори за животна средина 
Покрај официјалните државни 

погенерални индикатори со цел 
програмата и состојбата на 
имплементација на планскиот 

потврдува оправданоста  и  
нивната функционалност, 
на животната средина.  
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Табела План за мониторинг на животната средина
 
СОЖС елемент Цел 
Социо-екомонски прилики Подобрување на социо

економските услови

Амбиентен воздух Заштита на квалитетот
амбиетниот воздух 

Површински и подземни 
води 

Заштита на квалитетот
површинските и подземните
води и почва 

животна средина                        

животната средина 

Индикатори Одговорен

социо-
економските услови 

- зголемена вредноста на земјиштето, 
- намалување и постапно запирање на 
процесот на депопулација, 

- подобрување на демографската структура и 
социјалната положба на руралното 
население, 

- создавање на општествени услови за 
стопански просперитет на селото и економска 
сигурност на селското население, 

- стимулирање на развојот на основните 
дејности преку активирање на локалните 
потенцијали, 

- Општина
- Центар
регион

- МТС

квалитетот на 
 

- Запазени гранични вредности за емисија во 
воздух, 

- Употреба на алтернативни, обновливи горива, 
- Примена на мерки за енергетска ефикасност, 
- Имплементација на мерки од 
студија/елаборати за жив.средина. 

- Општина
 

квалитетот на 
површинските и подземните 

- Воспоставена канализациона мрежа за 
собирање, одведување и пречистување на 
отпадни комунални води, 

- Запазени стандарди за квалитет на подземни 
и површински води,  

- Запазени гранични вредности за емисија во 
површински води, 

- Воспоставена заштитна зона на изворот на 
водното тело за вода за пиење, 

- Воспоставен заштитен крајбрежен појас на 
речното корито, 

- Воспоставен заштитен појас по регионалниот 
водовод, 

- Имплементација на мерки од 
студија/елаборати за жив.средина. 

- Општина
- МЖСПП
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Одговорен за мониторинг 
Општина Маврово и Ростуше 
Центар на полошки плански 
регион, 
МТС 

Општина Маврово и Ростуше 

Општина Маврово и Ростуше, 
МЖСПП 
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СОЖС елемент Цел 
Биодиверзитет Заштита на биолошки и

пределски карактеристики

Отпад Правилно управување
отпадот 

Бучава Контрола на емисии на
бучава 

животна средина                        

Индикатори Одговорен

биолошки и 
карактеристики 

- Воспоставена заштитна зона на изворот на 
водното тело за вода за пиење, 

- Воспоставен заштитен крајбрежен појас на 
речното корито, 

- Почитување на насоките од Планот за 
управување со НП Маврово, за зона за 
одржливо користење, 

- Имплементација на мерки од 
студија/елаборати за жив.средина 

- Општина
- Управа

управување со - Воспоставување на систем за собирање и 
транспорт на отпад, 

- Отсуство на диви депонии, 
- Подигната јавна свест, 
- Имплементација на мерки од 
студија/елаборати за жив.средина. 

- Општина
- МЖСПП

на емисии на - Имплементација на мерки од 
студија/елаборати за жив.средина.  

- Отсуство на регистрирани појави на 
вознемиреност на околното население 

- Отсуство на регистрирана вознемиреност на 
фауната во опкружувањето, 

- Општина
- Управа
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Одговорен за мониторинг 
Општина Маврово и Ростуше, 
Управа на НП Маврово 

Општина Маврово и Ростуше, 
МЖСПП 

Општина Маврово и Ростуше, 
Управа на НП Маврово 
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9. УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА
 
Вклучувањето на јавноста во
задолжителна и начинот на нејзиното
животна средина (член 65 од
јавноста1). Практичното учество
информациите пред јавноста
да биде вклучена во јавните дискусии
преку механизмот за пристап
донесувањето одлуки преку поднесувањ
 
Главните цели на учеството на

− да се добие локално и традиционално
при донесувањето на одлуките

− да помогне во размислувањата
− да осигури дека главните

максимални; 
− да го намали конфликтот

прашања; 
− да ја подобри транспарентноста

зголеми довербата на јавноста
 
Учеството на јавноста во СОВЖС
јавноста во однос на дадената
воспоставувањето на целите
решенија/договори кои се однесуваат
предвид дека јавноста се вклучува
доаѓа до израз пристапот "подалеку
 
Јавноста може да учествува во
основни информации и можности
што е член на тимот за подготовка
од големината и обемот на планскиот
 
Методите за вклучување на
резултати се оние кои што се
потреба вклучуваат организирање
на групите. 
 
Пред започнувањето на постапката
доносителот е должен да ја
документ, со цел да овозможи
на планскиот документ донесе
урбанистичкиот план за с.Росоки
консултации и прегледи, а
доносителот на планскиот документ
оцена на животната средина
заедно со формуларите за СОВЖС
средина и просторно планирање
 

                                                          
1 Уредбата за учество на јавноста
планови и програми од областа на
 

иска оцена на животната средина 

НА ЈАВНОСТА ВО СОВЖС 

јавноста во постапката за стратегиска оцена на животна
начинот на нејзиното учество е пропишан со законодавството
член 65 од Законот за животна средина и Уредбата

Практичното учество на јавноста се остварува преку: a) 
јавноста; б) учество на јавноста, при што јавноста

во јавните дискусии и писмено да ги поднесува своите
за пристап до правдата, кога јавноста може да

одлуки преку поднесување жалби. 

учеството на јавноста се: 
локално и традиционално знаење што би можело да

донесувањето на одлуките; 
во размислувањата за алтернативите и мерките за ублажување
дека главните влијанија не се занемарени, а придобивките

намали конфликтот преку рано идентификување на „проблематичните

подобри транспарентноста на целокупниот процес за СОВЖС
довербата на јавноста во целокупниот процес. 

јавноста во СОВЖС може да помогне во утврдување на
однос на дадената активност. Јавноста може да

на целите на СОВЖС може и да не
кои се однесуваат на животната средина/одржливиот

јавноста се вклучува само тогаш кога се чувствува загрозена
пристапот "подалеку од мојот двор". 

учествува во СОВЖС преку основни консултации - 
информации и можности за коментирање, па се до поголеми ангажмани

тимот за подготовка на СОВЖС и процесот на планирање
обемот на планскиот документ. 

вклучување на јавноста кои имаат поголема веројатност
кои што се насочени во вистинскиот правец и интензивни
организирање на работни групи и консултации помеѓу

започнувањето на постапката за донесување на плански
должен да ја информира јавноста за изработката

овозможи учество во неговата изработка. За таа цел
документ донесе Одлука за пристапување кон измена и дополнување
план за с.Росоки, на ден 30.03.2012 година (Прилог 2). 
прегледи, а согласно насоките од Законот за животна
планскиот документ донесе и Одлука за спроведување

едина за предметниот плански документ (Прилог
формуларите за СОВЖС се доставени до министерството
просторно планирање на ден 31.05.2013 год. (арх.бр.15-5084/1).

                   

учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други
областа на животната средина (Сл.весник на РМ бр.147/08)
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оцена на животна средина е 
пропишан со законодавството за 

и Уредбата за учество на 
преку: a) објавување на 

што јавноста активно може 
поднесува своите мислења; в) 
јавноста може да влијае врз 

можело да биде корисно 

мерките за ублажување; 
занемарени а придобивките се 

идентификување на „проблематичните“ 

процес за СОВЖС и да ја 

утврдување на мислењето на 
може да придонесе во 
да не резултира со 
одржливиот развој, имајќи 

чувствува загрозена, каде што 

 обезбедување на 
поголеми ангажмани, како 
планирање, во зависност 

ема веројатност за добри 
правец и интензивни, кои по 

консултации помеѓу членовите 

на планскиот документ, 
изработката на планскиот 

За таа цел, доносителот 
измена и дополнување на 
Прилог 2). По извршените 

Законот за животна средина, 
спроведување на стратегиска 
документ Прилог3). Одлуката 
министерството за животна 

5084/1). 

прописи и други акти, како и 
РМ бр.147/08) 
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За да овозможи учество на јавноста
планскиот документ и Извештајот
објава на интернет страна на
може да се доставуваат забелешки
планскиот документ и извештајот
трае најмалку 30 работни дена
 
Согласно одредбите, доносителот
најмалку една јавна расправа
обезбедување на јавна достапност
животна средина, а најдоцна пет
 
МЖСПП, органите на централната
физички лица имаат право да
од денот на објавување на
стратегиска оцена. 
 
Во следната табела е даден
постапката за стратегиска оцена
 
Табела Вклучувањето на јавноста
 

 

иска оцена на животната средина 

учество на јавноста, доносителот определи простор
документ и Извештајот за животна средина може да бидат

страна на доносителот со што истите се достапни
доставуваат забелешки, мислења и предлози. Јавниот

звештајот за стратегиска оцена на животна средина
работни дена. 

одредбите доносителот на планскиот документ е должен
јавна расправа, која се одржува најмалку 15 дена
јавна достапност на предлог планскиот документ и на
најдоцна пет дена од денот на истекот на рокот за јавниот

на централната и локалната власт, јавноста и други
имаат право да достават свое мислење до субјектот во рок
објавување на нацрт/предлог плански документ и

табела е даден приказ на начинот на вклучувањето на
стратегиска оцена на животна средина. 

Вклучувањето на јавноста во СОВЖС постапката 

 

 

63 

едели простор каде предлог 
може да бидат разгледани – 

се достапни за јавноста и 
Јавниот увид на нацрт 

животна средина треба да 

е должен да организира 
дена од денот на 

документ и на извештајот за 
рокот за јавниот увид. 

јавноста и други правни и 
субјектот во рок од 30 дена 
документ и извештајот за 

вклучувањето на јавноста во 
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10. НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ
 
Целта на постапката за стратегиска
анализа на влијанијата врз животната
произлегле со имплементација
уште во фазата на планирање
соодветните мерки за елиминирање
најраната фаза на подготовката
 
Постапката за стратегиска оцена
ниво на заштита на животната
стратешки и плански документи
подготовката и усвојувањето на
во насока на промовирање на одржливиот
 
Целта за изработка на нацрт
просторната организација во
предвидените функции и неопходна
насоките на условите за планирање
 
Просторот дефиниран за изработка
Маврово и Ростуша, со својата
Маврово и Ростуша. Селото се
 
Сообраќајно планскиот опфат
локалитет се врши од локален
околу 200 м од селото. Во
излеваат во септички јами. 
сливаат по теренот. 
 
Во рамките на овој опфат според
културното наследство постојат
претпоставува дека претставуваат
 

Просторот за Урбанистички план
претставен во четири урбани
планираната улична мрежа.
Просторниот концепт го сочинува

А - домување 
В - јавни институции
Д - зеленило и рекреација
Е - инфраструктура 
и останати површини наменети

 

Со изработката на Урбанистички
треба да се овозможи максимално
зголемување на вредноста на
зголемување на површините за
усогласување на катастарски
овозможување на подобра реализација
 
Состојбата без имплементација
подрачјето на планскиот документ
планскиот документ, односно продолжување
е сега во моментот. Влијанијата

иска оцена на животната средина 

ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 

постапката за стратегиска оцена на животната средина е идентификација
влијанијата врз животната средина, животот и здравјето на

имплементација на планскиот документ. Постапката
на планирање со цел сите идентификувани влијанија
за елиминирање или контрола на влијанијата да се
подготовката на документот.   

стратегиска оцена на животната средина треба да обезбе
на животната средина, спроведување на насоките од

плански документи и интегрирање на целите на животната
усвојувањето на стратегии, планови и програми (плански

промовирање на одржливиот развој.  

изработка на нацрт урбанистичкиот план преставува дефинирање
организација во границите на планскиот опфат со разместување
функции и неопходна инфраструктура, во согласност со

условите за планирање на просторот.  

дефиниран за изработка на Урбанистички план за село Росоки
Ростуша со својата местоположба припаѓа на територија

Селото се наоѓа во границите на НП Маврово. 

планскиот опфат не е додефиниран. Водоснабдувањето
од локален водовод што се снабдува со вода од извор

Во самото населено место, отпадните фекални
 Атмосферските отпадни води се пуштаат слободно

овој опфат според известувањето добиено од Управа
постојат евидентирани објекти за кои

претставуваат културно наследство. 

Урбанистички план за село Росоки, Општина Маврово
четири урбани блока, чии граници се определени по

улична мрежа. 
сочинува следниот систем на класи на намени

институции 
зеленило и рекреација 

 
површини наменети за сообраќајници 

Урбанистички план за село Росоки, Општина Маврово
овозможи максимално искористување на градежното
вредноста на земјиштето, преку задржување на постојните
површините за градба и катноста за парцелите каде постои

катастарски со градежни парцели каде постои
подобра реализација на градежните парцели.   

имплементација на планскиот документ подразбира
планскиот документ без имплементација на планираните

документ односно продолжување на актуелната состојба онаква
Влијанијата од состојбата без имплементација
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средина е идентификација и 
здравјето на луѓето кои би 
Постапката се спроведува 

идентификувани влијанија, односно 
влијанијата да се предвидат во 

треба да обезбеди високо 
насоките од релевантни 
на животната средина во 

програми плански документи), а 

преставува дефинирање на 
опфат со разместување на 
согласност со поставките и 

за село Росоки, Општина 
територија на Општина 

Водоснабдувањето на овој 
вода од извор лоциран на 

отпадните фекални води се 
пуштаат слободно да се 

од Управа за заштита на 
за кои основано се 

Општина Маврово и Ростуша,  е 
определени по осовината на 

на намени: 

Општина Маврово и Ростуша  
градежното земјиште и 

задржување на постојните објекти, 
парцелите каде постои можност, 

каде постои можност и 

подразбира иднина на 
планираните активности од 
состојба онаква каква што 

имплементација на планскиот 



Нацрт извештај за стратегиска
 

документ може да се поделат во
животната средина и социјални
 
Во подготовката на извештајот
средина одредени на национално
планскиот документ. 
 
Подготовката на плански и програмски
Урбанистички план, предвидува
аспект на избор на најдобро решение
предвиделе на планскиот опфат
можности и заштита на животната
 
Нацрт планскиот документ не
локации за планскиот опфат
намената на планот, во смисла
фазата на подготовка на архитектонско
технолошки проекти. 
 
Извршена е анализа на влијанијата
документ. Анализата е направена
содржината на извештајот за
предвид сите релевантни
кумулативни, синергистички потоа
привремени, позитивни и негативни
 
Извештајот има за цел да посочи
на планскиот документ и можноста
 
Имплементацијата на планскиот
на селото Росоки како и изградбата
систем долгорочно се очекува
поширокото подрачје на сист
кои ставени во функција на одржлив
населени места кои се очекува
да бидат причина и за несакани
треба да бидат соодветно идентификувани
рамките на сите локални стратешки
органи и јавните претпријатија
 
Подетално разгледување на
соодветни мерки за спречување
е да се направи на ниво на имплементација
намената на  урбанистичкиот план
 
Идентификуваните влијанија
средина ќе бидат неутрализирани
имплементирани одредбите на
закони за секој медиум или
применливи за идентификуваните
 
Примената на соодветни мерки
процесот на урбанистичко планирање
кон спречување на загадувањата
 

иска оцена на животната средина 

се поделат во три групи: eкономски влијанија, влијанија
социјални влијанија. 

извештајот земени се предвид целите на заштита
на национално и меѓународно ниво, а кои се релевантни

плански и програмски документи со кои се планира изведување
предвидува задолжително разгледување на алтернативи

најдобро решение за предметната локација и активности
киот опфат, од аспект на економска оправданост

заштита на животната средина. 

документ не носи информации за разгледувани
планскиот опфат. Алтернативи на ниво на активност произлезена
планот во смисла на технологија и слично ќе бидат разгледувани
подготовка на архитектонско урбанистички план, односно

анализа на влијанијата од имплементацијата на предвидениот
Анализата е направена согласно упатствата дадени во

извештајот за стратегиска оцена. При извршената анализа
релевантни влијанија и нивните карактеристики

синергистички, потоа краткорочни, среднорочни и долгорочни
позитивни и негативни влијанија. 

цел да посочи на можните значителни влијанија од имплементација
документ и можноста од формирање на кумулативни влијанија

на планскиот документ е во функција на просторно
како и изградбата на хидросистемот Бошков мост. Изведбата
се очекува да донесе значителни промени за селото

подрачје на системот. Околината се очекува да претрпи значајни
функција на одржлив развој ќе донесат големи придобивки

се очекува да станат привлечни туристички места но
за несакани влијанија врз животната средина. Од тие

соодветно идентификувани, анализирани и земени во
локални стратешки документи и работата на административните

претпријатија. 

на влијанијата врз животната средина и
спречување и контрола на загадувањето и компензација
ниво на имплементација на конкретната активност

урбанистичкиот план. 

влијанија врз специфичните медиуми и области
неутрализирани или намалени доколку бидат доследно
одредбите на Законот за животна средина и другите
медиум или област соодветно, како и другите законски

идентификуваните влијанија.  

соодветни мерки уште во најраната фаза од планирањето
урбанистичко планирање или архитектонско проектирање

загадувањата и заштита на здравјето на луѓето. 
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влијанија поврзани со 

на заштита на животната 
а кои се релевантни за 

се планира изведување на 
разгледување на алтернативи, од 

локација и активности што би се 
оправданост, финансиски 

разгледувани алтернативни 
активност произлезена од 
ќе бидат разгледувани во 
план односно техничко 

на предвидениот плански 
дадени во Уредбата за 

извршената анализа земени се 
карактеристики, секундарни, 

среднорочни и долгорочни, трајни и 

влијанија од имплементација 
кумулативни влијанија. 

просторно организирање 
Бошков мост. Изведбата на овој 
промени за селото Росоки и во 

претрпи значајни промени 
големи придобивки за околните 

туристички места, но истите може 
средина Од тие причини, тие 

и земени во предвид во 
работата на административните 

средина и планирање на 
и компензација потребно 
активност предвидена со 

и области на животната 
бидат доследно почитувани и 

средина и другите вертикални 
другите законски одредби 

планирањето, вклопени во 
проектирање ќе придонесе 



Нацрт извештај за стратегиска
 

Дополнителна заштита на животната
вклучени во различни фази од
имплементација на систем
предвидени за идните активностим
влијание или интегрирани еколошки
 
Покрај тоа, кон постигнување
одржлив развој ќе се придонесе
плански стратешки документи
животната средина - Плано
намалување на загадување
документи поврзани со биолошката
 
Постојаната комуникација со надлежниот
позначајни ризици или хаварии
односно спречување и контрола
 
Со цел следење на имплементацијата
ефекти, предложен е соодветен
Планот  за  мониторинг  на
спроведувањето на планскиот
животната средина и врз здравјето
на непредвидените негативни
поправање на состојбата
спроведувањето на планскиот
како и друго правно или физичко
животната средина се должни
надлежен за работите од областа
 
 
 
 
 

иска оцена на животната средина 

на животната средина се постигнува со мерките
фази од активностите, а кои треба да бидат дел

на системите на заштита и управување со животната
идните активностим и тоа на ниво на елаборати, студии

интегрирани еколошки дозволи.  

постигнување на целите и стандардите на животната
се придонесе и со донесување, ажурирање и имплементација
документи на општината, а кои се однесуваат на
Планови и програми за управување со отпад

загадување на амбиентен воздух, Акциони планови
поврзани со биолошката разновидност итн. 

комуникација со надлежниот орган и навременото известување
или хаварии ќе доведат до правилно и навремено

спречување и контрола на влијанијата врз животната средина

на имплементацијата на планскиот документ, односно
е соодветен план за мониторинг на животната средина

мониторинг  на  животната  средина е следење на
планскиот документ. Планот за мониторинг ги следи
и врз здравјето на луѓето. Планот треба да овозможи

непредвидените негативни ефекти и превземање на соодветни
состојбата. Во случај на согледани негативни
планскиот документ, органот кој го подготвува планскиот

правно или физичко лице и здруженија на граѓани од
се должни за тоа да го известат органот на државна

работите од областа на животната средина.  
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постигнува со мерките за контрола 
да бидат дел од успешна 

управување со животната средина 
елаборати студии за оценка на 

на животната средина и 
ажурирање и имплементација на 

однесуваат на заштита на 
со отпад, Програми за 

Акциони планови за бучава, 

навременото известување за сите 
и навремено реагирање, 

животната средина. 

документ, односно неговите 
животната средина. Целта на 

следење на ефектите од 
мониторинг ги следи ефектите врз 

овозможи согледување 
соодветни дејствија за 
негативни ефекти од 

подготвува планскиот документ 
граѓани од областа на 

органот на државна управа 



Нацрт извештај за стратегиска
 

11. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
 
Изработката на СОВЖС извештајот
Маврово и Ростуша е според
спроведување на СОВЖС постапка
донесената Одлука за спроведување
(арх.бр. 02-2625/1 од 11.03.2013 
документ. 
 
Целта на овој извештај е да
животната средина од имплементацијата
фазата на неговата подготовка
контрола и/или компензација на
 
Според направените анализи
имплементацијата на планскиот
животната средина и природата
влијание доколку се почитуваат
документ и доколку се применат
влијанијата.  
 
Извештајот носи и други препораки
реализацијата на планскиот документ
треба да бидат земени предвид
 
Со цел следење на ефектите
носи соодветен План за мониторинг
на непредвидените негативни ефекти
на состојбата. Согласно Законот
планскиот документ е должен да
на овој план. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

иска оцена на животната средина 

СОГЛЕДУВАЊА 

СОВЖС извештајот за Урбанистички план за с. 
е според обврската на доносителот на планскиот
СОВЖС постапка согласно Законот за животна

Одлука за спроведување на стратегиска оцена на животна
од 11.03.2013 год.) од страна на доносителот

извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата
од имплементацијата на предвидениот плански документ

неговата подготовка и да предложи соодветни мерки за
компензација на влијанијата. 

направените анализи, генерална оценка на извештајот
на планскиот документ не претставува сериозна
природата, односно не се очекува да предизвика

почитуваат сите законски обврски на кои подлежи
применат предложените мерки за спречување

други препораки по однос на останатите прашање
планскиот документ и неговата врска со животната

земени предвид од страна на доносителот на планскиот

ефектите од спроведувањето на планскиот документ
План за мониторинг на животната средина, чија улога

негативни ефекти и превземање соодветни дејствија
Согласно Законот за животна средина, органот кој

документ е должен да ги следи ефектите врз животната средина
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план за с. Росоки, општина 
на планскиот документ за 
за животна средина и 

оцена на животна средина 
доносителот на планскиот 

анализа на влијанијата врз 
плански документ уште во 

соодветни мерки за спречување, 

на извештајот е дека 
претставува сериозна закана за 

да предизвика значително 
кои подлежи ваков тип на 
спречување и контрола на 

останатите прашање поврзани со 
животната средина, кои 
планскиот документ. 

планскиот документ, извештајот 
чија улога е согледување 

соодветни дејствија за поправање 
органот кој го подготвува 

животната средина врз основа 



Нацрт извештај за стратегиска
 

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА
 

 
1 Урбанистички план за

увоз-извоз Скопје, фебруари

2 Просторен план на Република

3 Втор национален еколошки

4 Стратегија за регионален

5 Стратегија за развој на

6 Правилник за стандарди
на РМ, бр. 78/06, 14/07, 12/09 

7 Национален план за заштита

8 Програма за постепено
супстанци на ниво на РМ

9 Програма за работа и
„Маврово“ Маврови Анови

10 Предфизибилити проценка
систем за управување
октомври 2008 

11 План за управување со

12 Стратегија за рурален

13 Заштитно-конзерваторски
подрачјето на опфат
Маврово и Ростуша 
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КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 

Урбанистички план за с. Росоки, Општина Маврово и Ростуше
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