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ВОВЕД 
 
Локалната урбанистичка планска документација за Г2 - Лесна и незагадувачка 
индустрија на дел од КП бр. 1877, К.О.Оризари - вон град, Општина Велес претставува 
плански документ за кој е потребно да се спроведе постапка за Стратегиска оцена на 
животната средина (СОЖС) и да се изготви соодветен Извештај (согласно Законот за 
животна средина – Сл. весник на РМ бр.53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 
48/2010, 124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2013, 187/2013, 44/2015, 39/2016, 99/2018). 
 
Изработката на Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина, е доверено на 
Друштвото за технолошки и лабораториски испитувања, проектирање и услуги 
„ТЕХНОЛАБ“ ДОО Скопје. Одговорен експерт за Нацрт Извештајот за Стратегиската 
оцена на животната  редина е M-р Магдалена Трајковска Трпевска, дипл. хем. инж. - 
Експерт за стратегиска оцена на животната средина. 
 
Изработката на овој Извештај е во согласност со Уредбата за содржината на извештајот 
за стратегиска оцена на животната средина (Сл.весник на РМ бр.153/07). 
 
Изработката на Локалната урбанистичка планска документација за Г2 - Лесна и 
незагадувачка индустрија на дел од КП бр. 1877, К.О.Оризари - вон град, Општина 
Велес се прави со цел предвидување на нова површина за градба, на која ќе се 
реализира намената Г2 од страна на сопственикот на земјиштето, согласно важечката 
законска регулатива. 
 
Нарачатели на оваа Локална урбанистичка планска документација со Технички број 
3639 е Општина Велес. Изработувач на Планот е Друштвото за производство, трговија 
и услуги „ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ“ ДООЕЛ Кавадарци, а истиот го донесува 
Советот на Општина Велес. 
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1.0. ПОСТАПКА ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА (СОЖС) 
 
Стратегиската оценка на животната средина (СОЖС) претставува процес со кој се врши 
оценување на влијанието на одреден плански документ (стратегии, планови или 
програми) врз животната средина.  
 
Стратегиската оцена на влијанието на планските документи врз животната средина 
претставува инструмент за заштита, уште во почетните фази на носење одлуки за 
идниот развој, при што се вклучуваат прашањата за заштита на животната средина. Тоа 
резултира со претходно усогласување на интересите за заштита и развој. Со 
стратешката оцена се обезбедува повисоко ниво на заштита на животната средина 
претку реализација на барањата за постигнување на таа заштита наведени во 
соодветен извештај за стратегиска оцена за разгледуваниот плански документ. 
 
Со стратегиската оцена на животната средина се земаат предвид одредени 
превентивни мерки, што овозможуваат заштита на животната средина од сите можни 
аспекти, во процесот на планирање или донесување на одлуки на ниво на „стратегиски 
акции“ или политики, планови и програми. 
 
Постапката за СОЖС е на хиерархиско највисоко ниво бидејќи уште во фазата на 
планирање ги предвидува влијанијата од спроведувањето на тие документи и дава 
насоки за нивно навремено минимизирање или елиминирање. Постапката ги зема во 
предвид целите на заштита на животната средина, анализирајќи ги во однос на целите 
на планскиот/стратешки документ. 
 
СОЖС треба да обезбеди високо ниво на заштита на животната средина, 
спроведување на насоките од релевантни стратешки и плански документи и 
интегрирање на целите на животната средина во подготовката и усвојувањето на 
стратегии, планови и програми (плански документи), а во насока на промовирање на 
одржливиот развој.  
 
Стратегиската оцена на животната средина претставува процес со кој се интегрираат 
целите и принципите на одржливиот развој на просторните планови, со цел спречување 
или доколку тоа не е можно, намалување на негативните влијанија врз животната 
средина, здравјето и квалитетот на животот на луѓето, биодиверзитетот, природните, 
културните и материјалните добра.  
 
1.1. Цели на стратегиска оцена на животна средина 
 
Целта на постапката за стратегиска оцена на животната средина е да обезбеди дека на 
донесувачите на одлуките, во текот на подготовката на планскиот документ и пред 
неговото донесување, им се достапни информациите за значајните влијанија врз 
животната средина од планскиот документ. 
 
Постапката се спроведува уште во фазата на планирање со цел сите идентификувани 
влијанија, односно соодветните мерки за елиминирање или контрола на влијанијата да 
се предвидат во најраната фаза на подготовката на документот.  
 
Главни цели на СОЖС се:  
 

 Идентификација, опис и процена на влијанијата на планскиот документ врз 
животната средина;  
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 Спречување, намалување и неутрализирање на негативните влијанија врз 
животната средина; 

 Вклучување на заинтересираните страни и јавноста уште во раната фаза на 
подготовка на планскиот документ;  

 
 Обезбедување на мислење од јавноста и земање во предвид на тие мислења во 

конечната верзија на планскиот документ;   
 

 Следење на значајните влијанија врз животната средина од имплементацијата 
на планскиот документ од страна на надлежните органи, со што ќе се овозможи 
идентификација на непредвидените негативни влијанија во раната фаза на 
имплементација на планскиот документ и преземање мерки за подобрување на 
состојбата, кога тоа е потребно. 

 
1.2. Придобивки од имплементација на стратегиска оцена на животна 
средина 
 
Придобивките од спроведувањето на стратегиската оценка за животна средина се: 

 Остварување на подобар, поприфатлив сооднос меѓу просторно-еколошките, 
социо-економските и политичките фактори; 

 
 Разгледување на значајните влијанија на планските решенија врз животната 

средина и оцена на планските решенија во однос на целите за заштита; 
 

 Дефинирање на посебни мерки за заштита на животната средина, како и 
следење на остварувањето на овие мерки; 

 
 Активно вклучување на заинтересираните страни во процесот на донесување 

одлуки за идниот развој, од аспект на заштита на животната средина; 
 

 Понатамошна разработка на инструментите за заштита на животната средина, 
дефинирајки ги смерниците т.е. активностите кои треба да се преземат во 
пониските хиерархиски нивоа; 

 
 Подигнување на јавната свест за влијанијата врз животната средина од 

планските документи, имајќи во предвид дека секогаш не е возможно да се 
елиминираат негативните влијанија од одреден проект, такашто оваа постапка 
помага во обезбедување на мерки за намалување на негативните влијанија што 
не може да се елиминираат; 

 
 Ефективен мониторинг на имплементацијата на планскиот документ. 

 
1.3. Правна рамка на постапката за СОЖС 
 
Процедурата за спроведување стратегиска оцена на животната средина е дадена во 
поглавје X од Законот за животната средина („Службен весник на Република 
Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 
187/13, 42/14, 44/15, 39/16, 99/18).  
Во овој закон се наведува дека СОЖС постапката се спроведува на плански документи 
што се подготвуваат во областа на земјоделството, шумарството, рибарството, 
енергетиката, индустријата, рударството, транспортот, регионалниот развој, 
телекомуникациите, управувањето со отпадот, управувањето со водите, туризмот, 
просторното и урбанистичкото планирање и користење на земјиштето, на 
Националниот акционен план за животната средина и на локалните акциони планови за 
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животната средина, како и врз сите стратегиски, плански и програмски документи со кои 
се планира изведување на проекти за кои се врши оцена на влијанието од проектот врз 
животната средина.  
 
Со следните подзаконски акти подетално е уредена постапката на СОЖС: 

 Уредба за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на 
тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува 
постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и 
здравјето на луѓето (во натамошниот текст: Уредба за видовите на ПД) 
(„Службен весник на РМ“ 153/07 и 45/11);  

 
 Уредба за содржината на извештајот за стратегиската оцена на животната 

средина (во натамошниот текст: Уредба за извештајот на СОЖС) („Службен 
весник на РМ“ 153/07);  

 
 Правилник за составот на комисијата и начинот на нејзината работа, 

програмата и начинот на полагање на стручниот испит, висината на 
надоместокот за полагање на стручниот испит и на надоместокот за 
воспоставување и одржување на листата на експерти за стратегиска оцена на 
животната средина и начинот на стекнување и губење на статусот на експерт за 
стратегиска оцена на животната средина, како и начинот и постапката за 
вклучување и исклучување од листата на експерти („Службен весник на РМ“ 
129/07);  

 
 Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали 

определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз 
животната средина и здравјето на луѓето (во натамошниот текст: Уредба за 
критериумите на СОЖС) („Службен весник на РМ“ 144/07);   

 
 Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, 

како и планови и програми од областа на животната средина (во натамошниот 
текст: Уредба за учество на јавноста) („Службен весник на РМ“ 147/07 и 45/11);  

 
 Правилник за начинот на спроведување на прекугранични консултации 

(„Службен весник на РМ“ бр. 110/2010) и  
 

 Правилник за формата, содржината и образецот на одлуката за спроведување 
односно неспроведување на стратегиска оцена и на формуларите за потребата 
од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена. („Службен 
весник на РМ“ бр. 122/11). 

 
1.4. Процедура на СОЖС 
 
Стратегиската оцена претставува формална и систематска оцена на значајните 
влијанија врз животната средина кои би произлегле со имплементацијата на 
предвидениот планскиот документ врз животната средина, но пред носење на одлуката 
за негово усвојување. Процесот на стратегиска оцена опфаќа: 

 Утврдување на потреба од спроведување на СОЖС и донесување на Одлука за 
спроведување, односно неспроведување на СОЖС; 

 Подготовка на Извештај за стратегиска оцена каде што значајните влијанија од 
планскиот документ се идентификувани и оценети; 

 Консултации со засегната јавност, органот надлежен за работи од областа на 
животната средина и останатите органи засегнати со имплементацијата на 
планскиот документ; 
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 Интегрирање на социјалните, економските и аспектите на животната средина; 
 Земање предвид на заклучоците од Извештајот и консултациите при 

финализирање на нацрт планскиот документ; 
 Објавување на одлуката за усвојување на планскиот документ и како 

стратегиската оцена влијаела врз усвојувањето на документот. 
 
Процесот на стратегиска оцена претставен по фази е даден на сликата подолу во 
текстот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Одредување на потребата и обемот на СОЖС и учество на јавноста 
 
Спроведувањето на постапката следува по утврдување на потребата за спроведување 
СОЖС по пат на скрининг процедура каде врз основа на пропишани критериуми и 
документи се определува дали планскиот документ би можел да има значително 
влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето. Врз основа на тоа, органот 
што го подготвува планскиот документ е должен да донесе одлука за спроведување или 
неспроведување на стратегиска оцена во која се образложени причините за 
спроведувањето, односно неспроведувањето согласно со критериумите утврдени во 
прописот. 
 
1.6. Учество на јавноста 
 
Вклучувањето на јавноста во постапката за стратегиска оцена на животна средина е 
задолжителна, а начинот на нејзиното учество е пропишан со член 65 од Законот за 
животна средина и Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи 
и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (Сл.весник на 
РМ бр.147/08).  
 
Јавноста се вклучува во постапката на следниот начин:  
 
a) пристап до информации поврзани со постапката, објавени во јавноста;  
 

Слика бр.1: СОЖС Процедура 
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б) учество на јавна расправа, вклучување во јавни дискусии и можност писмено да 
поднесува своите мислења;  
 
в) преку механизмот за пристап до правдата, кога јавноста може да влијае врз 
донесувањето одлуки преку поднесување жалби. 
Главните цели на учеството на јавноста се: 
 

 Да се добие локално и традиционално знаење што би можело да биде корисно 
при донесувањето на одлуките; 

 
 Да помогне во размислувањата за алтернативите и мерките за ублажување; 

 
 Да осигурa дека главните влијанија не се занемарени, а придобивките се 

максимални; 
 

 Да го намали конфликтот преку рано идентификување на „проблематичните“ 
прашања; 

 
 Да ја подобри транспарентноста на целокупниот процес за СОЖС и да ја 

зголеми довербата на јавноста во целокупниот процес. 
 
Јавноста може да учествува во СОЖС преку основни консултации - обезбедување на 
основни информации и можности за коментирање, па се до поголеми ангажмани, како 
што е член на тимот за подготовка на СОЖС и процесот на планирање, во зависност од 
големината и обемот на планскиот документ. 
 
Методите за вклучување на јавноста што имаат поголема веројатност за добри 
резултати се оние кои што се насочени во вистинскиот правец и интензивни, кои по 
потреба вклучуваат организирање на работни групи и консултации помеѓу членовите на 
групите. 
 
Пред започнувањето на постапката за донесување на планскиот документ, доносителот 
е должен да ја информира јавноста за изработката на планскиот документ, со цел да 
овозможи учество во неговата изработка.  
 
Согласно одредбите, доносителот на планскиот документ е должен да организира 
најмалку една јавна расправа, која се одржува најмалку 15 дена од денот на 
обезбедување на јавна достапност на предлог планскиот документ и на извештајот за 
животна средина, а најдоцна пет дена од денот на истекот на рокот за јавниот увид. 
 
МЖСПП, органите на централната и локалната власт, јавноста и други правни и 
физички лица имаат право да достават свое мислење до субјектот во рок од 30 дена од 
денот на објавување на нацрт/предлог плански документ и извештајот за стратегиска 
оцена. 
 
Во следната слика е даден приказ на начинот на вклучувањето на јавноста во 
постапката за стратегиска оцена на животна средина. 
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1.7. Содржина на Извештајот за СОЖС 
 
Содржината на Извештајот за СОЖС е дефинирана во Уредбата за содржината на 
извештајот за СОЖС (Сл.весник на РМ 153/07). Извештајот содржи:  

 Краток преглед на содржината, главни цели на планскиот документ и поврзаност 
со други релевантни планови или програми; 

  
 Информации за моменталната состојба на животната средина и што 

најверојатно би се случило без имплементација на планскиот документ;  
 

 Веројатни значајни влијанија врз животната средина, вклучувајќи и прашања, 
како што се биолошка разновидност, население, човеково здравје, фауна, 
флора, климатски фактори, материјални добра, културно наследство, 
вклучувајќи архитектонско и археолошко наследство, предел, како и 
меѓузависност на овие фактори;  

 

Слика бр.2: Вклучување на јавноста во СОЖС постапката 
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 Мерки за заштита, намалување и колку што е можно повеќе, неутрализирање на 
значајните негативни влијанија врз животната средина од имплементацијата на 
планскиот документ;  

 
 Опис на предвидените мерки во врска со мониторингот, а во согласност со 

законските обврски; 
 

 Преглед на причините за избор на алтернативи и опис на начинот за 
спроведување на оцената, вклучувајќи и каква било потешкотија (како што се 
технички потешкотии или недостаток на знаење/вештини) при собирање на 
потребните информации;   

 
 План за мониторинг на животната средина, чија главна цел е следење на 

резултатите од применетите мерки за ублажување во текот на спроведувањето 
на планскиот документ и дали во текот на имплементацијата на планските цели, 
се имплементирани и целите за заштита на животната средина и соодветното 
делегирање на надлежностите. 

 
 Извештајот за стратегиска оцена ги содржи заклучоците од оцената на можните 

значителни влијанија врз животната средина од предложениот плански 
документ.  
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2.0.  ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА, ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
И ВРСКА СО ДРУГИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ 
 
2.1.  Краток преглед на содржината на планскиот документ 
 
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање, Локалната урбанистичка 
планска документација за Г2 - Лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП бр. 1877, 
К.О.Оризари - вон град, Општина Велес, се донесува по потреба за плански опфат, за 
подрачја на општините кои не се опфатени со генералните урбанистички планови и со 
урбанистичките планови за село. Со овој план се уредува намената и начинот на 
користење на просторот, како и условите за градење на градби вон градовите и другите 
населени места. Оваа ЛУПД согласно Правилникот за поблиска содржина, размер и 
начин на графичка обработка на урбанистичките планови, се состои од: 
Документациона Основа и Планска Документација. 
 
Документационата основа се состои од текстуален и графички дел. Во текстуалниот дел 
е дадено: површина и опис на границите на планскиот опфат со географско и 
геодетско одредување на неговото подрачје, историјат на планирањето и уредувањето 
на подрачјето на планскиот опфат и неговата околина, податоци за природни чинители, 
податоци за создадени вредности и чинители кои ја синтетизираат состојбата на 
животот на човекот и начинот на употреба на земјиштето во рамките на планскиот 
опфат, инвентаризација на изградениот градежен фонд и вкупната физичка 
супраструктура, сообраќајна инфраструктура, инвентаризација и снимање на постојни 
споменични целини, инвентаризација и снимање на изградена комунална 
инфраструктура, комунална инфраструктура, електро-енергетика, телефонска мрежа, 
електронски комуникации, инвентаризација и снимка на бесправно изградени градби, 
анализа на степенот на реализација на важечкиот план, анализа на можностите за 
просторен развој и извод од планот од повисоко ниво. 
 
Во графичкиот дел е дадено: ажурирана геодетска подлога (1:1000), инвентаризација на 
градбите со правен статус стекнат по основ на Законот за постапување со бесправно 
изградени објекти (1:1000) и инвентаризација и снимање на изградениот градежен фонд 
и комунална инфраструктура (1:1000). 
 
Планската документација, која исто така е презентирана во текстуален и графички дел, 
се состои од: 
 

 Површина и опис на границите на планскиот опфат со географско и 
геодетско одредување на неговото подрачје, 
 

 Текстуални одредби за план од повисоко ниво, 
 

 Планска програма 
 

 Опис и образложение на планскиот концепт на просторниот развој и 
хармонизацијата на просторот на подрачјето на планскиот опфат, 

 
 Опис и образложение на планските решенија за изградба на наменската 

употреба на градежното земјиште парцелизирано за изградба, на градежно 
земјиште за општа употреба, сообраќајната и комуналната инфраструктура, 

 
 Нумерички показатели, 

 
 Услови за изградба (општи и посебни), 
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 Мерки за заштита, 
 

 План на површини за градење (1:1000), 
 

 Регулационен план (1: 1000), 
 

 Сообраќаен и инфраструктурен план (1: 1000), 
 

 Синтезен план (1: 1000). 
 
Оваа Локална урбанистичка планска документација е изготвена врз основа на издадени 
Услови за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторен план на 
Р.Македонија и истите преставуваат влезни параметри и смерници при планирање на 
просторот.  
 
Планскиот опфат е со површина од 6263 m2. Намената на просторот е Г2-Лесна и 
незагадувачка индустрија. Во рамките на планскиот опфат, предвидена е една 
градежна парцела во која планираните градби ќе се уредуваат со Архитектонско 
урбанистички проекти. 
 
2.2. Главни цели на планскиот документ 
 
Главни цели на планскиот документ претставуваат: 
 

 Создавање на планска основа за организирана изградба на лесна и 
незагадувачка индустрија, придружено со неопходни сообраќајни површини и 
соодветни инфраструктурни мрежи и објекти, 

 
 Обезбедување на потребни одредби при издавање локациски услови за 

градежната парцела при изработка на урбанистички проекти за наменска 
употреба на земјиштето, идејни и главни проекти на поединечните градби и 
инфраструктурните објекти, предвидени со оваа планска документација. 
 

 Спречување/намалување на појава на дивоградби, 
 

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

 
Со реализација на овој плански документ, ќе се задоволат потребите за инвестирање и 
заживување на просторот.  
 
2.3. Врска со други релевантни планови и програми/плански документи 
 
За просторот во рамките на дефинираниот плански опфат кој е предмет на Локалната 
урбанистичка планска документација за Г2 - Лесна и незагадувачка индустрија на дел 
од КП бр. 1877, К.О.Оризари - вон град, Општина Велес, до сега нема изготвено 
планска документација. Единствен постоен плански документ е планот од највисок ранг 
- Просторен план на Р.Македонија 2002-2020 година (преку Условите за планирање). 
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3.0. ОПИС НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
 
Локацијата на просторот опфатен со Локалната урбанистичка планска документација се 
наоѓа непосредно на самиот регионалниот пат Р1312 - (Врска со А3-Крива круша-Велес-
Извор-Прилеп-врска со Р1303), веднаш покрај реката Тополка, во близина на селото 
Горно Оризари (на 330 m оддалеченост) (Слика бр.3). Надморската висина е 215 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Границата на планскиот опфат од северната страна граничи со катастарската парцела 
1878, која претставува патен правец. Границата на планскиот опфат од западната 
страна граничи со катастарската парцела 3451, која претставува патен правец. Од 
јужната страна, границата граничи со катастарската парцела 1875, која претставува 
неизградено земјиште, а додека пак од источната страна, границата на планскиот 
опфат граничи со дел од катастарската парцела 1877, како што може да се види на 
Слика бр.4. Големината на планскиот опфат изнесува 6263 m2. и тој зафаќа земјоделско 
земјиште нива (II класа). Координатите на границата на планскиот опфат се дадени во 
ПРИЛОГ 1. 
 
 
 
  

Слика бр.3: Макролокација на Планскиот опфат 
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Анализирајќи ги добиените податоци од извршената инвентаризација и прегледот на 
расположивата документација, констатирано е следното: 
 

 Локацијата претставува неизградено земјиште-нема изградени објекти; 
 

 Западниот дел на планскиот опфат е ослонет на постојниот регионален пат 
Р1312 (Велес-Извор-Прилеп), додека северниот дел на планскиот опфат е 
ослонет на постојниот локален пат, од каде се обезбедува пристап до 
парцелата.  

 
 На локалитетот што е предмет на изработка на ЛУПД, има постоечка водоводна 

мрежа, 
 

 Во планскиот опфат нема фекална канализација. 
 

 Инсталација за гасоводна мрежа не постои, 
 

 Не постои мрежа за топловодна инсталација, 
 

 На локацијата не се евидентирани споменички целини, ниту заштитно-
конзерваторски основи, 

 
 Во рамките на опфатот нема регистрирано ниту евидентирано природно 

наследство. Предметниот простор се наоѓа во подрачје “Бабуна-Тополки” кое е 
предложено за заштита како Емералд Подрачје. 

 
 Планскиот опфат се наоѓа во зона на 8 степени по Меркалиевата скала на 

очекувани земјотреси, 
 

 Просторот се наоѓа во зона на индиректно загрозени простори од воени дејства, 
 

Слика бр.4: Микролокација на Планскиот опфат 
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Причина за изработка на планот е уредување на парцелата во однос на просторот и 
градбите согласно барањата на сопственикот на истата, како по однос на намената, 
така и по однос на габаритите, а во склад со постојните позитивни законски прописи. Со 
оваа Локална урбанистичка планска документација ќе се дојде до порационално 
искористување и уредување на просторот и сообраќајот внатре во планскиот опфат и 
интерполирање на нови содржини кои се компатибилни на основата намена. Плански 
период за важност на Локална урбанистичка планска документација не се предвидува. 
 
Со извршената Анализа на можностите за просторен развој кои ги нуди предметната 
локација, констатирани се поволности кои главно се однесуваат на нејзината 
местоположба во однос на сообраќајната опслуженост, обезбедена од мрежата на 
постојните локални патишта, а непосредно од постојниот локален пат. Формата, 
површината и местоположбата на парцелата нуди и можно атрактивно архитектонско 
решение, како и близината на околните населби како извор на потенцијална работна 
сила. 
 
Со ЛУПД за дел од КП бр. 1877, К.О.Оризари - вон град, Општина Велес, во планскиот 
опфат се предвидуваат објекти (Слики бр.5 и бр.6) за Г2-Лесна и незагадувачка 
индустрија. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Слика бр.5: Синтезен план 
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Сообраќај  
Пристапот до парцелата ќе биде преку постојниот локален пат. Категоризацијата, 
радиусите и профилите на улиците се во согласност со Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ. бр.142/10). 
Паркирањето на возилата ќе се одвива во сопствената градежна парцела. 
 
Водоснабдување 
Во рамките на планскиот опфат има постоечка водоводна мрежа. 
 
Потребна количина на вода 
 
Специфичната потрошувачка на вода за индустрија изнесува 30m3/den/ha, сметајќи на 
16 работни часови (две смени). Потребите од индустриска вода изнесуваат 187,8 m3/ден. 
 
Потребна количина на санитарна вода изнесува 4,87l/час. 
 
Потребна количина на вода за гасење на пожар изнесува Q=15l/сек. 
 
Канализација 
Отпадните води од објектот ќе се одведуваат до пречистителна станица, каде ќе се 
доведат до потребниот степен на квалитет према “Уредба за класификација на 
водите”, после што водата ќе се испушта во блискиот рецепиент. 
 
Електроенергетика  
На предметната локација постои електро-енергетска мрежа. Обезбедувањето на 
објектот со електрична енергија ќе се предвидува со приклучок од постоечките 
инсталации. 

Слика бр.6: Легенда за Слика бр.5 
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Точните услови (место и начин на приклучување) ќе ги определи Електродистрибуција 
АД Скопје со издавање на Услови за енергетски приклучок, во согласност со законските 
овластувања. 
 
Телефонија 
Во границите на планскиот опфат има постојни телекомунакциски инсталации. 
Приклучокот на телекомуникациските инсталации на градбите ќе биде од постојните 
инсталации. 
 
Локацијата како и целиот овој регион покриени се со сигнал на двете компании за 
мобилна телефонија: Т-МОБИЛЕ и А1. 
 
Во ЛУПД со намена Г2-Лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП бр.1877, КО. 
Оризари – вон град, Општина Велес, дадени се општите и посебните услови за 
изградба, со цел поквалитетно нејзино реализирање. Тие се однесуваат на една 
парцела и се дефинирани со: 
 

 Намена: Г2-Лесна и незагадувачка индустрија, 
 

 Површина на градежна парцела е 6263,0м2, 
 

 Планирана површина за градење е 3347,0м2, 
 

 Бруто развиената површина е 6694,0м2, 
 

 Максималната спратност на објектите да изнесува П+1 (приземје и кат), 
 

 Катност: П, 
 

 Процентот и коефицентот:    53% ;    К= 1,1; 
 

 Пристап: од постоечкиот локален пат, 
 

 Паркирањето ќе се одвива во сопствена градежна парцела, 
 

 Компатибилни класи на намена се: Б1(30%), Б2(30%), Б4(10%), В2(5%), 
Д2(30%), Д3(30%), Д4(30%), Г3(30%) и Г4(30%), со максимален дозволен % 
на учество на збирот на компатибилните класи на намена во однос на 
основната класа на намена од 49%. 

 
Нумеричките показатели дадени се во Табела 1 и Табела 2. 
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Табела 1: Нумерички показатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табела 2: Билансни показатели 
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4.0. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
 
Во случај на неспроведување на ЛУПД се очекува подрачјето кое е во рамките на 
планскиот опфат, да стагнира во однос на урбан развој, што ќе имплементира 
негативни ефекти врз општината Велес, во смисла на: 
 

 Стагнација на развојот на индустријата на локално ниво,  
 

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

 
 Стагнација на трендот за зголемување на вработеноста, 

 
 Стагнација на нивото на животен стандард на локалното население,  

 
 Зголемување на миграцијата село – град, 

 
 Можност за појава на неконтролирана изградба на стопански објекти и со 

несоодветни дејности, што може да доведе до нарушување на квалитетот на 
медиумите на животната средина и загрозување на човековото здравје, 

 
 Отсуство на рационално користење на земјиштето и оформување на амбиентни 

целини, 
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5.0. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО И ОКОЛУ 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

 
5.1. Географска положба 
 
Општина Велес припаѓа на Вардарскиот плански регион кој се простира во централниот 
дел на Република Северна Македонија и го опфаќа средното сливно подрачје на реката 
Вардар, долните теченија на притоките Брегалница и Црна Река  и крајниот западен 
дел од Овчеполе. 
 
Општина Велес (Слика бр.7) се наоѓа во средишниот дел на Република Северна 
Македонија и зазема мошне поволна геопрометна положба во однос на  главните 
магистрални сообраќајници:  Велес – Штип – Кочани – Делчево – Бугарија, Велес – 
Скопје, Велес – Битола, Велес – Гевгелија – Грција. Се наоѓа на надморска височина од 
150 до 260 m со површина на целата велешка околија од 1552 кm2. 
 
Самата Општина Велес зафаќа површина од 427,45 кm2. Од сите страни е заградена со 
ниски ридови кои ја одвојуваат од Овче Поле на исток и од Хашката Котлина на запад. 
На запад се ридовите Гроот (675м) и Баир (461м), додека на исток се Св. Илија (565м), 
Кршла (420м) и Барјаче (448м). На север преку Таорската клисура на реката Вардар е 
поврзана со Скопската котлина додека на југ со Велешката клисура е поврзана со 
Тиквешијата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. Рељефни, геолошки и педолошки карактеристики 
 
Преку својата местоположба во Општината јасно се дефинирани рамничарски терени 
(во сливот на реката Тополка и во Повардарие), падинските терени (во Повардарие и во 
сливот на реката  Бабуна со удел од 43,2 %), брановидно ридските терени (по сливот на 

Слика бр.6: Местоположба на општина Велес 

Слика бр.7: Местоположба на Општина Велес 
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Отовичка Река и во средниот тек на реките Бабуна и Тополка) и планински терени 
воглавно се среќаваат во сливните подрачја на реките Бабуна и Тополка. 
 
Подрачјето на Општина Велес припаѓа на српско - македонската геотектонска маса. Го 
сочинуваат геолошки формации на алувиум кои потекнуваат од периодот на квартер и 
геолошки формации на песоци, чакали и кристалести шкрилци, кои потекнуваат од 
периодот на неоген - плиоцен. 
 
Во пошироката околина на локацијатa, возвишенијата на југоисточниот обод на 
котлината се изградени од карпи на високо кристалести карпи-гнајсеви, кои имаат 
најшироко распространување во овој дел на масивот на Јакупица. Тие се јавуваат во 
вид на неправилни зони и маси, по боја се темносиви, среднозрнести и составени се од 
кварц, мусковит, фелдспати, епидот и сл., а на места мусковитот е заменет со биотит 
без одредена закономерност. 
 
На локацијата на планскиот опфат се застапени следниве типови на почва: 
флувијатилна почва; колувијална почва; регосол; циметна шумска почва и смолница; 
варовничко-доломитна црница и лептосол и др. 
 
5.3. Хидролошки карактеристики 
 
Планскиот опфат на стопанскиот комплекс за лесна и незагадувачка индустрија во КО 
Оризари вон.град., Општина Велес, припаѓа на водостопанското подрачје „Среден 
Вардар” кое го опфаќа сливот на реката Вардар, од вливот на река Пчиња до 
водомерниот профил „Демир Капија”, без сливовите на реките Брегалница и Црна 
Река. На ова подрачје припаѓаат сливовите на десните притоки Тополка, Бабуна, 
Луда Мара и Бошава и на левите притоки Отавица и Иберијска Река. 
 
Општина Велес ги опфаќа подрачјата на поголемите водотеци Бабуна, Тополка и 
Отавица, кои заеднички припаѓаат на сливот на реката Вардар. Геолошкиот состав, 
слабиот вегетациски покривен слој и неправилното користење на земјиштето 
предизвикале голем дел од општината да биде зафатен со ерозивни процеси. Вкупната 
годишна продукција на ерозивен нанос изнесува 688 000 m3. Ерозивните процеси 
предизвикуваат голема загуба на плодно земјиште, осиромашување на подлогата и 
појава на оголени, суви и ненаселени предели. 
 
Табела 3: Водостој на Вардар по месеци во 2018 

Река/Општина  
Месечен максимален и минимален водостој во см 

 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

ВАРДАР 
             

Велес 
М 90 210 210 170 130 100 100 80 90 75 100 80 
м 50 50 100 118 100 70 60 48 30 28 35 45 

 
Река Бабуна 
 
Реката Бабуна е прогласена за карактеристичен пејсаж од Советот на Општина Велес, 
но се соочува со узурпација на државно земјиште на нејзиното крајбрежје и диво 
изградени викенд куќи кои ја нарушуваат животната средина што претставува голем 
проблем во општината. 
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Езеро „Младост“ 
 
Во општина Велес вештачката акумулација езеро “Младост”, е лоцирано северно од 
градот Велес, на земјиште кое е во сопственост на Република Северна Македонија 
(Слика бр. 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Системите за водоснабдување во општината користат води од главните водотеци 
Вардар (годишен просечен протек - 83,1 m2/s), Бабуна (4,65 m2/s), и Тополка (2,41 
m2/s), од вештачкото езеро Младост – река Отовица (1,31 m2/s) како и води од 
подземни извори и чешми. Останатиот непосреден слив во реката Вардар од левата 
страна изнесува 1,31 м3/с, а од десната страна 0,3 м3/с. 
 
Водоснабдувањето на градот Велес е главно од хидросистемот Лисиче, со исклучок на 
летните месеци кога водоснабдувањето е од бунарите покрај реката Вардар. Со 
довршување и доизградба на овој хидросистем треба да се задоволат потребите за 
вода за пиење на градот како и на осум рурални населби. Заводот за  здравствена 
заштита во Велес се грижи за испитување на квалитетот на водата за пиење од 
градската мрежа, бунари, селски водоводи и на месечна база се испитуваат околу 80 
примероци за  бактериски и физичко хемиски параметри. 
 
Карактеристично е тоа што водата од голем број од селските чешми, водоводи и бунари 
е бактериски и хемиски неисправна, додека водата од градската мрежа е со добар 
квалитет. 

Слика бр.9: Езеро Младост 

Слика бр.8: Река Бабуна 



Нацрт извештај за СОЖС на ЛУПД за Г2 - Лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП 
бр. 1877, К.О.Оризари - вон град, Општина Велес 

Технолаб, Скопје 21

Не е извршено проучување на подземните води а според длабочината на ископаните и 
дупчени бунари се констатира дека нивото на подземните води во непосредна близина 
на водотекот на реката Вардар се движи од 0,80 – 1,5 m под површината на земјата.   
 
На територијата на општината регистрирани се 196 извори од кои 68% се со издашност 
до 1 л/сек. 35% од 1-10 l/sek, а само 2 се над 10 l/sek или 19.223 m3/ден. од кои на 
изворите до 1 л/сек. вкупната издашност е 45,23 l/sek од 1-10 l/sek 145,23 е на изворите 
над 10 l/sek издашноста им е 32,02 l/sek. Најбогати терени со извори се контактните 
делови меѓу кристалестите и карбонантните маси и тоа: Ветерско - Велес - Гранчиште - 
Крушевица, Чашка - Извор . 
 
Терени со сиромаштво на извори се флишните садименти кои го зафаќаат просторот 
кај Иванковци, Кочилари, Градско, Сл‘п, Витаници - Владиловци  како  и кристалестите 
шкрилци претставени со гнајсеви и микашисти на терените Нежилово-Богомила-
Оморани, Дреново-Степанци-Алдинци.  
 
Загадувањето на површинските води на територијата на општина Велес, пред сé на 
реката Вардар, е резултат на емитирање на индустриски и комунални отпадни води. 
Употребата на загадени површинските води за наводнување на земјоделски површини 
предизвикува долготрајно загадување на почвата и подземните води, што пак 
резултира во навлегување на полутантите во синџирот на исхрана. 
 
Хидрогеолошка карта на подрачјето е дадена на Слика бр.10. 
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За целосно искористување на постојниот хидролошки потренцијал на водотеците во ВП 
„Среден Вардар" изградени се акумулациите „Младост" на река Отавица и „Лисиче" на 
реката Тополка. Водите од акумулацијата „Младост" се наменети за наводнување на 
земјоделските површини во Велешко. 
 
5.4. Сеизмолошки карактеристики 
 
Во однос на сеизмолошката активност на теренот, општина Велес спаѓа во Вардарска 
сеизмогена зона, односно терени изложени на чести и силни земјотреси. Земјотресите 
потекнуваат како од оддалечени епицентрални жаришта (Пехчевско, Скопско и 
Валандовско), така и од локални епицентрални жаришта. Мала територија на 

Слика бр.10: Хидрогеолошка карта на 
подрачјето на општина Велес 
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општината се карактеризира со сеизмолошка активност со јачина од VIIо според MCS, 
освен југо-источниот дел од Градско до Негорци, каде сеизмолошката активност се 
карактеризира со јачина до VIIIо степени по MCS. 
 
Во периодот од 1900-1976 година се случиле и 13  земјотреси од локален карактер со 
јачина од 5-60 по МЦЅ. Локалните земјотреси жаришта, т.е. нивните епицентри, според 
досега случените земјотреси се јавуваат јужно и северно од градот, меѓу селата 
Војница, Голозинци и Врановци, како и  во околината на  Габровник и Богомила. За 
период од 15.1.1973 - 27.05.1974 - регистрирани се  88 потреси со интензитет под 
најмалиот степен на МСЅ, што значи  дека тие се случувале во еден сеизмокативен слој 
на земјината кора под подрачјето на општина Велес на длабочина од 2-30km и на 
оддалеченост до 5km. 
 
Во ПРИЛОГ 2 прикажани се сеизмичката карта на подрачјето и објасненијата со 
соодветни легенди. 
 
5.5. Климатски карактеристики 
 
Во општината преовладува измената умерено - континентална клима, но во однос на 
врнежите па и на температурата на воздухот во одредена мера се добиваат 
карактеристики и на модифицирана медитеранска клима. На високите планински 
масиви изразено е влијанието на планинската клима. 
 
Подрачјето се карактеризира со континентална клима врз која е евидентно влијанието 
на медитеранската клима кое продира по течението на реката Вардар што е особено 
приметливо кога се зборува за врнежите, иако може да се зборува за нарушено 
медитеранско климатско влијание бидејки главниот максимум не е во есен туку во 
пролет и тоа во месец мај. 
 
Температурните влијанија покажуваат различни вредности во однос на надморската 
височина. Средната годишна температура во долината на Вардар изнесува 13,5°С, на 
надморска висина од 400 м. таа има вредност од 13°С, на 650 м.н.в. 12°С, на 1.000 
м.н.в. 10°С, на 1.500 м.н.в. 7°С. Најстуден месец во годината е јануари со просечна 
месечна вредност од 1,8°С, која температура се намалува со зголемувањето на м.н.в., а 
најтопол месец е јули со просечна вредност од 24,4°С, која исто така опаѓа со 
надморската височина. Апсолутно максималната температура е 42° C, вредност 
повисока од 40° C се јавува еднаш на 4 години, а вредност повисока од 35° C, секоја 
година. Овој висок топлотен режим во Велешко се манифестира и преку зголемената 
зачестеност на појава на летни тропски денови. Во зимскиот период, поради честите 
продори на ладни континентални воздушни маси од север, има појава на ниски 
температури на воздухот. 
  
Режимот на врнежите во Велешкото подрачје е под медитеранско климатско влијание, 
со поголема количина во ладниот, а помала во топлиот период од годината. Врнежите 
на подрачјето покажуваат голема неуедначеност. Практично, во се издвојуваат две зони 
во кои промената на годишните врнежи со височината е различна. Првата зона го 
опфаќа просторот источно и западно од Вардар до граничната линија која се пружа 
паралелно со Вардар почнувајќи од Р’левци преку Сливник, Горни Раковец, Долни 
Раковец до Буселци, потоа на ЈЗ преку Ново Село, Стари Град, Мартулци до Ореов 
Дол. Просечната годишна сума на врнежи изнесува на: 500 м.н.в. -700мм, на 800 м.н.в. 
800 мм на 1.150 м.н.в. 900мм, на 1.500 м.н.в. 1.000мм и на 1.800 м.н.в. 1.100мм. 
Просечната годишна сума изнесува 427мм воден талог. Најсушни се јули, август и 
септември, во кои средната месечна количина изнесува од 23 до 27 mm. Најврнежливи 
месеци се мај, ноември и декември со средно месечна сума од 50 до 60 mm. По однос 
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на деновите, тука годишно има 96 врнежливи денови, но во поедеини години тие се 
движат во граници од 63 до 112. 
 
Врнежите во ова подрачје се главно од дожд, но во зимските месеци се јавува и снег. 
Тука просечно се јавуваат 13 дена со снег, а во поедини години од 3 до 32 дена, кои се 
јавуваат од ноември до април, но главно се ограничени на трите зимски месеци. 
Годишно се јавуваат 23 денови со снежен покривач, а во поедини години се движи 
помеѓу 3 до 78 денови.  
 
Максималната височина на снежниот покривач забележана во јануари 1963 година 
изнесува 93 cm. 
 
Режимот на ветровите во Велешкото подрачје е доста условен со орографската 
положба на терените. Ветровите се јавуваат од сите правци, меѓутоа, преовладуваат од 
северниот и СЗ правец. Северниот ветер се јавува со просечна честина годишно од 
168‰и средна годишна брзина од 2,7 м/сек. Северозападниот ветер се јавува со 
годишна честина од 152‰, и средна годишна брзина од 2,9 м/сек со максимум, во месец 
јули и минимум за ноември. Просечната годишна честина на тишините изнесува 427%. 
Просечната годишна облачност изнесува 4.7 десетини, со максимум во јануари, средно 
6.7 десетини и минимум во август, средно 2.1 десетини. Средно годишно има 111 ведри 
денови со максимум во август 19.6 и минимум во јануари 4.2 денови. Има 88 облачни 
денови со максимум во декември 14.1 и минимум во јули и август 1.4 денови. 
 
На Слика бр.11 дадена е ружата на ветрови на разгледуваното подрачје. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Маглата во ова подрачје не честа појава и се јавува воглавно во ниските делови на 
речните долини, особено покрај вардар и тоа од септември до април, а особено во 
зимските месеци. Средно годишно се забележани 13 денови магла, но во некои години 
бројот на магливи денови се движел од 3 до 25.  
 
Росата како појава се јавува преку целата година, но со најголема зачестеност се јавува 
во раната есен и доцната пролет. Средно годишно има 44 денови со роса. 
 

Слика бр.11: Ружа на ветрови 
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Градот се јавува инцидентно и како појава прердизвикува големи штети во 
земјоделието, особено во лозарството и овоштарството. Просечната годишна 
релативна влажност изнесува 68% со максимум во декември и јануари 82% и минимум 
во јули и август 54%. 
 
5.6. Воздух 
 
Во Република Северна Македонија мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух 
го вршат Министерството за животна средина и просторно планирање, кое управува со 
Државниот автоматски систем за квалитет на воздух, како и Институтот за јавно здравје 
(ИЈЗ) со Центрите за јавно здравје во Скопје и Велес. Дополнително, мониторинг на 
квалитетот на воздухот го вршат и поедини инсталации кои имаат обврска согласно 
барањата на ИСКЗ дозволата. 
 
Автоматските мониторинг станици за квалитет на воздух вршат мониторинг на следните 
загадувачки супстанци: 

 сулфур диоксид; 
 азот диоксид; 
 јаглерод моноксид; 
 озон; 
 суспендирани честички со големина до 10 микрометри (PM10); 
 суспендирани честички со големина до 2,5 микрометри (РМ2,5); 
 бензен, толуен, етил-бензен, орто и пара ксилен (BTEX). 

 
Податоци за Велес има само за загадувачите сулфур диоксид, азот диоксид, јаглерод 
моноксид и озон. 
 
SO2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Слика бр.12: Просечни годишни концентрации за сулфур 
диоксид за 2018 
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NO2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Слика бр.13: Просечни годишни концентрации за азот 
диоксид за 2018 

Слика бр.14: Максимални дневни осумчасовни средни 
вредности на концентрации на CO за 2018 
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Озон 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Слика бр.15: Озон – број на надминувања на целната 
вредност за заштита на човековото здравје за 2018 

Слика бр.16: Озон – максимална дневна осумчасовна средна 
вредност на концентрација во текот на 2018 
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АОТ40 изразен во (μg/m3 x часови) значи збирот од разликата меѓу часовните 
концентрации поголеми од 80 μg/m3 (= 40-ти делови од милијардата) и 80 μg/m3 во 
текот на анализираниот период мај-јули. Притоа, се земаат предвид едночасовни 
вредности измерени секој ден во период меѓу 8:00 часот наутро и 20:00 часот навечер 
според Средноевропско време, кога има најголема сончева радијација. 
 
5.7. Управување со отпад 
 
Во градот Велес за собирањето на отпадот се грижи комуналното претпријатие (ЈП 
“Дервен” – Р.Е. Комунална хигиена). Комунална хигиена собира и транспортира отпад 
од индивидуалните станбени површни, корисните површини на правните лица до 
финално отстранување на отпадот во депонија.  
Организирано собирање на комуналниот отпад е застапено само во Град Велес (44.000 
жители) и населените места Башино село, Чолошево, Горно и Долно Оризари и 
Дурутовец. Во сите останати рурални населби во општината нема организирано 
собирање и одведување на комуналниот отпад. Комуналниот отпад кој организирано се 
собира од градот Велес, како и инертниот отпад од индустријата, се носи на  градската 
депонија која не ги исполнува стандардите за санитарна депонија, а се наоѓа на левиот 
брег на реката Вардар, 6km североисточно од градот, веднаш до магистралниот пат 
Велес-Штип.  
Бидејќи геолошкиот состав на земјиштето под  депонијата е слабо водопропустлив не 
дозволува создавање на поголеми подземни издани, поради што локацијата на 
депонијата може да се  оцени како безбедна. Загадувањето на воздухот настанува и 
поради разнесување на честички од депонијата од ветер, како и од гасовите кои се 
создаваат во депонијата. Депонијата се одликува со постојана опожареност, која го 
загадува воздухот со многу токсични материи. Настанатиот филтрат претставува 
опасност за загадување на реката Вардар и околното земјиште. Покрај оваа депонија, 
во  општината се регистрирани и голем број на диви, нерегуларни депонии, како во 
руралните населби, така и во околината на градот Велес и целата општина. Помалите 
места не се опфатени со организирано собирање на отпадот, па локалното население 
го фрла во близина на речните корита, суводолиците и други површини, па при дождови 
или надоаѓање на реките голем дел од овој отпад, преку локалните водотеци завршува 
во реките.   

Слика бр.17: Озон – надминување на долгорочната цел 
за заштита на вегетацијата во 2018 
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Табела 4: Диви депонии и нивни карактеристики во градот Велес и останатите населени места 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Различните анализи на создадениот комунален отпад правени во рамките на  различни 
проекти покажуваат количина на создаден комунален отпад од околу 60 t дневно или 
1,2 kg/дневно од секој жител кој е опфатен со услугите на комуналното претпријатие и 
застапеност на фракции во комуналниот отпад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Слика бр.18: Состав на комуналниот отпад во Општината 
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5.8. Флора и фауна 
 
Најголемиот дел од земјиштето во Велешката Котлина се користи за земјоделски цели 
или е урбанизирано. Поради тоа нема појава на богат диверзитет. 
 
Вегетацијата во овој регион главно е со субмедитерански топло-континентални 
карактеристики. Шумските заедници се претставени со листопадни шуми од даб 
(Quercus), особено дабот благун (Quercus pubescens) кој е еден од доминантно 
застапените родови во шумите на ова подрачје; бука (Fagus); габер  (Caprinetum) со 
посебна  застапеност на  белиот габер (Caprinus orientalis). 
 
Шумите во овој регион се многу деградирани и на места целосно уништени. Ливадските  
заедници се претсатвени со ксерофилни и ксероморфни растенија, виглавни треви од 
родовите Stipa, Festuca, Poa и др. Застапени се и едногодишни и повеќегодишни 
ефемерни растенија: Tulipa, Valeriana Tuberosa, Crocus reticulates. 
 
Загрозени флористички видови во велешкиот регион се: Castanetum sativae 
macedonicum, Querco- Carpinetum orientalis macedonicum, видови што се загрозени  на 
целата територија на Република Северна Македонија, односно  не  постојат загрозени 
видови специфични само за овој регион.  
  

Слика бр.19: Пријавен, собран и транспортиран комунален и друг вид на 
неопасен отпад во одредени општини во 2018 
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Фауната во велешкиот регион е претставена со следните видови:  
а)  Цицачи:  елен  (Cervus  elaphus),  дива  свиња  (Sus  scrofa),  срна  (Capreolus 
capreolus),  кафеава  мечка  (Ursus  arctos),  лисица  (Vulpes  vulpes),  полски  зајак 
(Lepus europaeus), верверица (Sciurus vulgaris), еж (Erinaceus europaeus);  
 
б) Птици: обичен глувчар (Buteo buteo), среден шарен клукајдрвец (Dendrocopos 
medius), пупунец (Upupa  epops), ќос (Turdus merula), елова сипка (Parus  ater), сипка  
(Parus  caeruleus), црвеноопашка (Phoenicurus  phoenicurus), гугутка (Streptopelia 
decaocto), планински клукајдрвец (Dendrocopоs  leucotos), тетреб (Tetrao urogallus); 
црвеноопашка (Phoenicurus phoenicurus), елова сипка (Parus ater); 
 
в) Влечуги: зелен гуштер (Lacerta viridis), живороден гуштер (Lacerta vivipera), шумски 
гуштер (Lacerta agilis), змија шарка (Vipera berus), поскок (Vipera ammodytes), леопардов 
смок (Elaphe situla), шумска желка (Testudo hermanni); 
 
г) Водоземци: шарен дождовник (Salamandra salamandra), шумска жаба (Rana agilis), 
шумска крастава жаба (Bufo vulgaris), голема крастава жаба (Bufo bufo). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Слика бр.20: Crocus reticulatus Слика бр.21: Valeriana tuberosa 

Слика бр.22: Зелен гуштер 
(Lacerta Viridis) 

Слика бр.23: Обичен 
глувчар (Buteo buteo) 
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На Слика бр.24 даден е приказ на шуми и шумско земјиште во подрачјето на општина 
Велес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.9. Демографски карактеристики 
 
Според статистичките податоци од пописот во 2002 година, по новата територијална 
поделба, Општина Велес брои 55 108 жители од кои: 

50,1% се од машки пол (27 632); 
49,9% се од женски пол (27 476); 

 
Има вкупно 16 959 домаќинства, вкупниот број на станови е 20 717, а просечната 
големина на семејство изнесува 3,25 члена и бележи тренд на опаѓање. 
 
Има вкупно 44 820 население на возраст од 15 и повеќе години, од кои економски 
активни се 24 248, а неактивни 20 572 граѓани. Во општината има вкупно 16 688 
невработени лица, од кои 12 053 се од град, а 4 635 од село (податоците се од Агенција 
за вработување на РСМ, состојба на 31.05.2005 г.); 
 
Густината на населеност е 129 жители /кm2 и најголем дел од населението (околу 45 
000 жители) живеат во град Велес кој е и единствен град во Општина Велес која покрај 
градот има и други 28 населени места. Населени места во општина Велес: Башино 
село, Белештевица, Бузалково, Ветерско, Горно Караслари, Горно Оризари, Долно 
Караслари, Долно Оризари, Иванковци, Карабуниште, Крушје, Кумарино, Лугунци, 
Мамутчево, Новачани, Ново Село, Отовица, Ораовец, Раштани, 'Рлевци, Рудник, 
Сливник, С'лп, Сујаклари, Сопот, Црквино, Чолошево и Џидимирци. 
 
Националност: 

 84,86 % Македонци (46 767) 

 4,37 % Бошњаци (2 406) 

 4,17 % Албанци (2 299) 

 3,13 % Турци (1 724) 

 1,45 % Роми (800) 

 0,98 % Срби (540) 

Слика бр.24: Извод од ПП на РСМ - Шуми и шумско 
земјиште во разгледуваното подрачје 
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 0,62 % Власи (343) 

 0,42 % други (229) 

 
Вкупно население (на возраст над 10 години) по пол и писменост: 

 писмени 47 655, од кои 24 104 се мажи и 23 551 се жени; 
 неписмени 1 399, од кои 406 се мажи и 993 се жени. 

 
Структура на население (на возраст над 15 години) според школска подготовка: 

 сеуште во процес на образование - 58 
 без никакво образование - 1 461 
 со непотполно основно образование - 6 243 
 основно образование - 12 401 
 со средно - 20 491 
 со вишо - 1 553 
 со високо - 2 770 
 магистратура - 40 
 докторат – 7 

 
Табела 5: Основни показатели за развојот на општините, 2018 

 
Живо- 
родени 

Умрени 
Природен 
прираст 

Бракови 

вкупно 
умрени 

доенчиња 
склучени разведени 

Велес 519 586 2 -  67 316 43 

 
Табела 6: Стапки на раѓања, умирања и бракови во 2018 година 

 

На 1000 жители 
Умрен

и 
доенчи
ња на 
1000 

живоро
дени 

Мртвор
одени 
на 100 
живоро

дени 

Витале
н 

индекс 
(живор
одени 
на 100 
умрени

) 

Развед
ени 

браков
и на 
1000 
склу-
чени 

жив
ород
ени 

умр
ени 

приро
ден 

прира
ст 

склуч
ени 

брако
ви 

разве
дени 
брако

ви 

Велес 9,6 10,8 -1,2 5,8 0,8 3,9 0,4 88,6 136,1 

 
Табела 7: Вкупно доселени и отселени граѓани и миграциско салдо за Република Северна 
Македонија, по општини, 2018 

Општина  Доселени 

 
вкупно 

доселени 

доселени граѓани во 
рамките на Република 
Северна Македонија 

доселени граѓани во 
Република Северна 
Македонија од други 

држави 
Велес 187 167 3 
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Табела 8: Доселени граѓани на Република Северна Македонија според полот и брачната 
состојба, по општини, 2018 

Општина 
на ново 

место на 
живеење 

Вкупно 

Пол Брачна состојба 

машки женски 
неженет- 
немажена 

женет- 
мажена 

вдовец- 
вдовица 

Велес 167 36 131 17 127 5 
 
Табела 9: Отселени граѓани на Република Северна Македонија според полот и брачната 
состојба, по општини, 2018 

Општина 
на 

поранешно 
место на 
живеење 

Вкупн
о 

Пол Брачна состојба 

машки женски 

неженет
- 

немажен
а 

женет- 
мажена 

вдовец- 
вдовица 

Велес 168 48 120 26 130 3 
 
Табела 10: Доселени граѓани на Република Северна Македонија според припадноста кон 
етничката заедница, по општини, 2018 
Општина 
на ново 
место на 
живеење 

Вкупно 

Етничка припадност 

Македонци Албанци Турци Роми Власи Срби Бошњаци останати непознато 

Велес 167 118 15 11 12 - 4 5 2 - 

 
Табела 11: Отселени граѓани на Република Северна Македонија според припадноста кон 
етничката заедница, по општини, 2018 
Општина на 
поранешно 
место на 
живеење 

Вкупно 

Етничка припадност 

Македонци 
Албан

ци 
Турци Роми 

Вла
си 

Срби 
Бошња

ци 
останати 

непозна
то 

Велес 168 129 18 5 6 2 - 7 1 - 

 
Констатиран е значаен пораст на миграцијата од село во град до 90-тите години, а во 
последните десетина години има обратна миграција, особено на постара популација. 
Констатиран е и значаен пораст на миграција на работоспособно население од 
општината надвор од границите на РСМ. 
 
5.10. Културно историско наследство 
 
Во Република Северна Македонија застапени се 74 елемента од природата, со 
површина од 187.770ha, или 7,11% од вкупната површина на целата територија. Таа 
поседува богато културно наследство со историски и уметнички вредности. 
Евидентирани 11.200 споменика на културното наследство.  
 
Во Општина Велес постојат неколку локалитети кои говорат за животот на луѓето  на 
ова  подрачје низ милениумите. Најпознати се месноста Пешти со пештерата 
Макаровец стара од 70 000 – 10 000 пред н.е., локалитетите од железно време во 
селото Долно Оризари и село Иванковци, остатоците од градот Стоби кој изобилувал со 
монументални раскошни градби, театар, базилики, прекрасни мозаици и други градби.  
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Спомен куќа на Коста Солев – Рацин - целосно реставрирана во 1962 година, во спомен 
куќата на Рацин денеска се наоѓаат негови оригинални ракописи и голем број други 
спомени за неговиот живот и дело.  
 
Спомен куќа на Васил Главинов - Спомен куќата на првиот пропагатор на 
социјалистичките идеи во Македонија Васил Главинов, денес е музеј посветен на 
неговиот живот и дело. Куќата се смета за еден од најубавите белези на старатa 
велешка архитектура.  
 
Спомен куќа на Јордан Хаџи-Константинов Џинот - Куќата на еден од најзначајните 
македонски просветители и преродбеници Јордан Хаџи Константинов-Џинот е 
изградена на левата страна на реката Вардар, во велешкиот сокак. Поради 
специфичната староградска архитектура и историското значење на куќата на еден од 
најголемите преродбеници, Министерството за култура и Заводот за заштита на 
спомениците на културата оваа куќа ја прогласија за споменик на културата. Општина 
Велес тековно работи на реставрација на куќата која ќе биде претворена во спомен 
музеј посветен на животот и делото на Јордан Хаџи Константинов-Џинот 
 
Градски саат- Изградена во првата половина на XVI век, кулата во централното градско 
подрачје служела како осматрачница за отоманските власти. Кон крајот на XVIII век, во 
пeриодот на преродбата во Велес, кулата била претворена во градски саат. Со својата 
специфична архитектура, оваа градба од камен со раскошен врв денес е неодминлив 
симбол на Велес, присутен и на грбот и знамето на градот.  
 
Спомен костурница - Импозантниот споменик изграден во 1979 година веднаш над 
влезот во Велес, од неговата десна страна, е вечен дом на стотина велешки борци кои 
во втората светска војна загинаа за остварување на вековниот сон за слобода на 
македонскиот народ. На вкупна површина од 220 м2, преку една композиција составена 
од пет слики, авторот ја насликал историјата на македонскиот народ од Илинденската 
епопеја преку социјалните превривања меѓу двете светски војни,периодот на народно 
ослободителната војна и сенародното востание, се до победата над фашистичкиот 
окупатор, повоената изградба на Македонија и слободата како врвна придобивка  
 
Споменик на Гемиџиите - На левиот брег на реката Вардар, на уредено плато на кејот 
се издига споменикот посветен на Гемиџиите. Споменикот е поставен во чест на 
големиот јубилеј „100 години Илинденско востание - 100 години македонска државност“. 
Импозантниот споменик висок, претставува сплет од 12 зраци што ги симболизираат 
дванаесетмината Гемиџии, кои во предвечерјето на Илинденското востание ги извршија 
познатите Солунски атентати, во обид да го свртат вниманието на Европа кон 

Слика бр.25: Стоби – антички театар Слика бр.26: Пешти – пештера 
Макаровец 
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македонското прашање. Крај споменикот е поставена плоча со имињата на гемиџиите 
на која е испишана нивната историска порака „Се арчиме за Македонија“. 
 
Споменик на Панко Брашнар - Со пропорционална фигура споменикот го отликува 
делото на големиот македонски револуционер и прв претседател на Президиумот на 
АСНОМ, Панко Брашнар. Идејата на скулптурата е да покажува повеќе фази од животот 
и делото на Панко Брашнар.  
 
На подрачјето на средновековен Велес еведентирани се (до сега) пет сакрални објекти, 
од кои до денес се сочувани три:  

 Манастирот “Св.Димитрија” кој е сместен источно, во подножјето на ридот на кој 
е изградена средновековна тврдина или јужно од денешниот град. Архитектурата 
говори дека датира од XIV век за време на турското владеење е уништен, за да 
биде повторно обновен кон средината на XIX век од Петар Здравев од Велес.  

 Црвката “Св.Никола” се наоѓа јужно од манастирот на стрмни падини во карпите 
непосредно под средновековната велешка тврдина. Се смета дека е живописна 
во почетокот на XIV век, денес е обновена.  

 Црвката “Св.Недела” се наоѓа во северозападниот дел на средновековниот град 
и нејзината позиција е доминантна. Во турскиот период е уништена, а денес е 
обновена.  

 Црквата “Св.Архангел” не е лоцирана и идентификувана, а му припаѓала на 
манастирот “Св.Архангели” од Призрен.  

 Внатре во велешката тврдина на највисоката позиција на акрополата, 
евидентирани се темели од еднокорабна црква ѕидана со малтер.  

 
На Слика бр.27 даден е приказ на културно историското наследство во разгледуваното 
подрачјето на општина Велес. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На просторот дефиниран со границата на планскиот опфат во овој плански документ не 
постојат постојни споменички целини, градби од културно-историско значење и културни 
предели.  
  

Слика бр.27: Извод од ПП на РСМ - Kултурно 
историското наследство во разгледуваното подрачје 
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5.11. Природни вредности и реткости 
 
Во рамките на опфатот нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство. Во 
близина на планскиот опфат (на растојание од околу 1300 метри, североисточно) се 
наоѓа подрачјето „Клисура на р.Тополка“ кое е предложено за заштита согласно 
Просторниот план на РСМ. 
 
5.12. Стопански карактеристики 
 
Населението во Oпштина Велес претежно се занимава со земјоделие, додека во градот 
доминираат индустриските и трговските деловни субјекти и услужните дејности. 
Статистиката покажува позитивен тренд на зголемување на деловни субјекти, но бројот 
на вработени се намалува посебно во доменот на трговијата. 
 
Главни производни капацитети во Општина Велес се: метална индустрија “БРАКО”, 
крзнарска индустрија “Димко Митрев”, винарска визба на “ММ Инвестмент”, 
производство на порцелан “Хемија комерц”, производство на масло “Благој Ѓорев”, 
производство на леб и печива “Жито Вардар” производство на талк, калцит и доломит 
“Димче Мирчев”, каменолом “УС Констракшн” Превалец, кланици “АГРИА” и “СИР МЕС”, 
производство на бојлери “Леов компани” и “Динамо Хит”, дваесетина свињарски фарми 
кои се претежно Б-инсталации. 
 
Развој на градот Велес се темели на поголема застапеност на услужните дејности и 
развојот на мали и средни претпријатија. 
 
Табела 12: Активни деловни субјекти по големина, по општини, 31.12.2018 

Општина Вкупно 
Активни деловни субјекти по големина 
микро мали средни големи 

Велес 1 793 1 279 486 20 8 

 
Табела 13: Активни деловни субјекти по сектори на дејност според Националната класификација 
на дејностите – НКД, рев. 2, општина Велес, 31.12.2018 

Вкупно 1793 

Активни 
деловни 
субјекти 
по 
сектори 
на 

Земјоделство, шумарство и рибарство 94 

Рударство и вадење на камен 10 

Преработувачка индустрија 223 

Снабдување со електрична енергија, гас, 
пареа и климатизација 

- 

Снабдување со вода, отстранување на 
отпадни води, управување со отпад и 
дејности за санација на околината 

8 

Градежништво 89 

Трговија на големо и трговија на мало, 
поправка на моторни возила и мотоцикли 

609 

Транспорт и складирање 158 

Објекти за сместување и сервисни 
дејности со храна 

99 

Информации и комуникации 27 
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5.13. Сообраќајна инфраструктура 
 
Низ подрачјето на општината поминуваат магистрални, регионални и локални патни 
правци. Градот Велес и општината како целина, се поврзани со државната и 
меѓународната патна мрежа преку патните правци од меѓународно и национално 
значење Табановце-Скопје-Велес-Гевгелија и Делчево-Штип-Велес-Градско-Прилеп-
Битола-Меџитлија (алтернативно Битола-Струга-Ќафасан).  
Железничкиот сообраќај се одвива преку железничкиот систем на Република Северна 
Македонија. Низ општината поминуваат железничките правци: 

 магистралната пруга Табановце-Скопје-Велес-Гевгелија, 
 пругата Велес-Прилеп-Битола и  
 пругата Велес-Штип-Кочани. 

 
Табела 14: Преглед на локални патишта, во километри, состојба 2018 

Општина Вкупно Асфалт и коцка Макадам Земјани Непробиени 

Велес 151 51 15 15 70 

 
Табела 15: Преглед на мостови на локални патишта, состојба 2018 

Општина 
Вкупно Постојани Привремени 

број метри број метри број метри 

Велес 4 150 4 150 - - 

 
Табела 16: Регистрирани патни моторни и приклучни превозни средства во 2018 

Општина 

Видови превозни средства 

Вкупно 
мотоц
икли 

патнички 
автомоби

ли 

автобу
си 

товарни 
автомоб

или 

влечни 
возила 

тракто
ри 

работни 
возила 

приклучн
и возила 

Велес 11984 621 9969 81 791 163 87 9 263 

 
Табела 17: Регистрирани патни моторни и приклучни превозни средства, прва регистрација, 
2018 

Општина 

Видови превозни средства 

Вкупно 
мотоц
икли  

патнички 
автомоби

ли 

автобу
си 

товарни 
автомоб

или 

влечни 
возила 

тракто
ри 

работни 
возила 

приклучн
и возила 

Велес 1003 125 755 6 65 7 28 - 17 
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Табела 18: Патни моторни возила во Велес според видот на горивото, 2018 

Вид на 
гориво 

Вкупно 
Мотоци

кли 

Патнички 
автомоби

ли 

Автобус
и 

Товарни 
автомобил

и 

Работни 
возила 

Влечни 
возила 

Трактори 

Вкупно 11721 621 9969 81 791 9 163 87 
Бензин 3810 600 3115 3 83 1 6 2 
Нафта 6157 5 5138 78 688 8 155 85 

Мешавина 15 9 3 - 3 - - - 
Бензин-гас 1732 - 1713 - 17 - 2 - 
Електричн
а енергија 

7 7 - - - - - - 

Алкохол - - - - - - - - 

 
На Слика бр.28 даден е приказ на сообрајќајната мрежа во разгледуваното подрачје. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.14. Хидротехничка инфраструктура 
 
До почетокот на изминатата деценија водоснабдувањето на Велес исклучиво се 
базираше на користење на рени-бунари кои се наоѓаат на десниот брег на реката 
Вардар, во непосредна близина на градот. Основниот систем е димензиониран на 
капацитет од 420 l/s, од кои 300 л/с со зафаќање на површински води и 120 l/s подземни 
води.  
Денес градот, со исклучок на летните месеци, се снабдува со вода за пиење од 
хидросистемот во изградба “Лисиче” преку директен времен водозафат на реката 
Тополка. Од овој систем, засега во експлоатација е магистралниот цевковод од 
водозафатот до новоизградената пречистителна станица, како и првата фаза на 
пречистителната станица со инсталиран капацитет од 300 l/s.  
 
Изградената разводна градска мрежа за водоснабдување во должина од 80,5 km е 
застарена и предизвикува големи загуби на вода кои, заедно со потрошената вода за 

Слика бр.28: Извод од ПП на РСМ - Сообраќајна 
инфраструктура во разгледуваното подрачје 
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поливање на зелените површини и миење на улиците, изнесува околу 29%. Од 
градскиот водовод вода користи и локалната индустрија.  
 
За разрешување на проблемот на водоснабдувањето во градот во фаза на изградба е 
хидросистемот “Лисиче”. Овој систем е повеќе наменски и се предвидува да обезбеди:  

 водоснабдување на населението на градот и на осум рурални населби;  
 наводнување на 4.100 хектари земјоделски површини;  
 ревитализирање на езерото “Младост” (посредно преку езерото и наводнување 

на дополнителни 1.800 хектари лозови и други насади);  
 биолошки минимален проток на реката Тополка во текот на сушните месеци на 

годината.  
 
Капацитетот на акумулацијата “Лисиче” изнесува 23.000.000 м3 вода при просечен 
годишен природен проток на р.Тополка и Врановска Река од сса 45.000.000 м3 вода. 
 
Во градот Велес одведувањето на комуналните отпадни води од домаќинствата и од 
други потрошувачи се врши заедно со атмосферските води преку постојната 
канализациона мрежа. Индустриските отпадни води од повеќето капацитети директно 
се испуштаат во реката Вардар без претходно пречистување. 
 
За решавање на овие проблеми во тек е подготовка на проект за реконструкција и 
доизградба на градскиот канализационен систем, како и изградба на станица за 
пречистување на комунални отпадни води.  
 
Руралните населби, освен Башино Село, Долно Караслари и делумно населбата 
Превалец, не располагаат со канализациони системи. 
 
На слика бр. 29 даден е приказ на водостопанската и канализациона мрежа во 
подрачјето на општина Велес и непосредната околина. 
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5.15. Електроенергетска и телекомуникациска инфраструктура 
 
Во Општина Велес како енергент воглавно се користи електроенергијата. На просторот 
на општината нема капацитети за производство на електроенергија т.ш. потребите се 
задоволуваат од енергетскиот систем на Република Северна Македонија.  
 
Основната електропреносна мрежа е составена од далноводи и трансформаторски 
постројки од 35 и 10 KV кои се поврзани со далноводот од Скопје-Велес-Кавадарци. За 
трансформација од 110 KV на помали напони се користи главната трафостаница ТС 
110/35/10 KV во Велес.  
 
Преку локалниот електродистрибутивен систем со расположива разводна мрежа од 423 
km се обезбедува квалитетно и стабилно снабдување со електрична енергија. Сите 
селски населби во општината се електрифицирани. Годишната потрошувачка на 
енергија во општината изнесува 128.200 MWh, додека специфичната потрошувачка по 
жител за потребите на домаќинствата се движи околу 980 kWh годишно. 
 
Телекомуникациската поврзаност на општината со останатите региони на Република 
Северна Македонија и со странство е добра. Градот Велес располага со современа 
пошта која ги извршува сите поштенски работи, фиксната телефонија ја опслужува еден 
оператор “Т-Home“. 
Во постојната телефонска мрежа опфатени се 19 населени места (55% од населените 
места) и градот Велес со густина од 25,5 приклучоци на 100 жители.  

Слика бр.29: Извод од ПП на РСМ - водостопанската и 
канализациона мрежа 
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Развојот на телекомуникациите во општината оди во прилог на проширување и 
модернизација на телекомуникациската мрежа. Во последно време масовно се користат 
системите на мобилната телефонија и Интернет. 
На предметната локација и овој регион е целосно се покриени со фиксна телефонска 
мрежа како и со сигналот на  на двата мобилни оператори T-Mobile и А1. 
На слика бр.30 даден е приказ на енергетската инфраструктура во општината и 
непосредната околина, а на Слика бр.31 прикажана е телекомуникационата и 
радиодифузна мрежа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Слика бр.30: Извод од ПП на РСМ - Енергетска 
инфраструктура 
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Слика бр.31: Извод од ПП на РСМ Телекомуникационата 
и радиодифузна мрежа 



Нацрт извештај за СОЖС на ЛУПД за Г2 - Лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП 
бр. 1877, К.О.Оризари - вон град, Општина Велес 

Технолаб, Скопје 44

6.0. ВЕРОЈАТНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 
При изготвувањето на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина 
извршени се анализи на веројатните влијанија при имплементација на планскиот 
документ, при што, истите се детерминираат како влијанија кои позитивно се 
рефлектираат врз животната средина и оние кои предизвикуваат негативни ефекти врз 
нејзините медиуми и области. 
 
Анализата подразбира разгледување на влијанијата на планскиот документ како целина 
и во поширок обем, од глобален, стратегиски аспект, без при тоа, да се разгледуваат 
поединечните проектни содржини опфатени со Планот. За нив (поединечните проекти), 
во подоцнежната фаза на имплементација на ЛУПД, за секој поодделно ќе се 
изработува оцена на нивното влијание врз животната средина и тоа во фаза на градба, 
оперативна и постоперативна фаза. 
 
Гледано во целина, со имплементацијата на оваа ЛУПД, се очекуваат позитивни 
влијанија врз социо-економскиот развој на Општинатa и пошироко, и тоа: 
 

 Развој на стопанството во Општината, со што се создава можност за раст на 
економијата и стандардот на живеење на луѓето, 

 
- Подобрување на бизнис климата, 

 
- Развојот на индустријата и локалната економија со поддршка на развојот на 

други комплементарни дејности во Општината, 
 

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

- Зголемување на производниот потенцијал, 
 

- Зголемување на пазарниот потенцијал. 
 
Реализацијата на Локалната урбанистичка планска документација за Г2 - Лесна и 
незагадувачка индустрија на дел од КП бр. 1877, К.О.Оризари - вон град, Општина 
Велес ќе предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување 
од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на 
просторот и поголеми економски бенефити насочени кон населението од локално и 
регионално ниво. 
 
Влијанија врз населението и човековото здравје 
 
Со имплементација на планскиот документ се очекуваат позитивни долгорочни 
влијанија врз демографскиот развој на населението од околината. Зголемувањето на 
производниот потенцијал, отворањето на нови работни места, истовремено заради 
атрактивноста на просторот и привлекување на инвеститори во подолг временски 
период, како и зголемувањето на пазарниот потенцијал, ќе доведе до зголемување на 
нивото на животен стандард, што ќе резултира со намалување на миграцијата село-
град.   
 
Во прилог на заштитата на животната средина и човековото здравје одат и 
предвидената компатибилна класа на намена Д2 со плански решенија во смисла на: 
обезбедување на заштитно зеленило и хортикултурно уредување во рамките на 
планскиот опфат и сообраќајниците. Исто така, со постоечката водоводна мрежа и 
предвидената канализациона мрежа и со организираното управување со отпадот, 
можноста за загадување на медиумите на животната средина (почва, површински и 
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подземни води и воздух) ќе се сведе на минимум, а со самото тоа и можноста за 
загрозување на човековото здравје. 
 
Во текот на изградбата на поединечните деловни и инфраструктурни објекти, 
предвидени со оваа ЛУПД, се очекуваат времени и локални влијанија во смисла на 
директни афектирања врз човековото здравје, како резултат на појавата на бучава, 
вибрации, емисии во воздухот од возилата, прашина итн. Нивниот интензитет и обем 
детално ќе биде анализиран со изработка на соодветните студии за оцена на 
влијанието на проектите врз животната средина и елаборатите за заштита на 
животната средина. 
 
Влијанија врз почвата 
 
Со имплементација на оваа ЛУПД ќе се оствари рационално користење на земјиштето 
преку неговата пренамена, кое ќе ефектуира со веќе споменатите бенефити. 
 
Не се очекуваат значителни негативни влијанија врз почвата како резултат на 
имплементација на ЛУПД, имајќи ги во предвид добро компонираните плански решенија 
за комуналната инфраструктура од аспект на соодветно управување со отпадните води 
и отпадот генериран во рамките на планскиот опфат. Со овие решенија, генерално се 
дава можност, корисниците и операторите на стопанските и инфраструктурни објекти да 
ги остваруваат своите дејности и активности и притоа, со доследно спрoведување на 
законските обврски да спречат било какво загадување на почвата во самиот плански 
опфат и надвор од него.  
 
Индиректното негативно влијание врз квалитетот на почвата како резултат на издувните 
гасови од возилата и емисиите во воздух од стопанските капацитети во разгледуваната 
рурална единица, иако долготрајни, се проценуваат како не многу значајни, со оглед на 
предвидените заштитни зелени зони и природата на самите стопански капацитети кои 
не спаѓаат во групата на големи загадувачи на животната средина. 
 
Влијанија врз површинските и подземните води 
 
Не се очекуваат значителни влијанија врз површинските и подземните води. Планските 
решенија за комуналната инфраструктура и собирањето на фекалните води од 
опфатот, нема да дозволат истите неконтролирано да се испуштаат во реципиент. На 
тој начин се овозможува причините за евентуални негативни афектирања врз 
подземните и површинските води да се бараат кај извори на емисија кои се резултат на 
техничко-технолошките процеси од стопанските субјекти (индустриски објекти). Тоа 
подразбира детална идентификација на овие извори при имплементација на ЛУПД, со 
цел превземање на соодветни мерки за спречување и елиминирање на негативните 
влијанија врз подземните и површинските води. Тоа практично значи дека секој деловен 
субјект кој претставува извор на технолошки отпадни води ќе треба да превземе 
активности за нивен соодветен третман во рамките на планскиот опфат, што 
претставува законска обрврска. 
 
Исто така, само неправилното управување со отпадот, несоодветното складирање и 
ракување со суровините, горивата, мастите и маслата во планскиот опфат може да 
доведе до нарушување на квалитетот на подземните и површинските води.  
 
Влијанија врз воздухот и климатските фактори 
 
Со имплементација на ЛУПД не се очекуваат значителни негативни влијанија врз 
квалитетот на амбиентниот воздух и промена на климатските фактори од работата на 
деловниот субјект - заради видот и природата на неговата основна дејност, како и 
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компатибилните дејности, планирани во рамките на планскиот опфат. Тие не спаѓаат во 
групата на големи и директни загадувачи на животната средина и човековото здравје. 
Имено, имајќи во предвид дека се планирани дејности со намена Г2-Лесна и 
незагадувачка индустрија (и компатибилните класи на намена), не се очекуваат 
технологии со големи согорувачки процеси и со големи фугитивни емисии во воздухот 
(евентуално ќе се употребуваат котли со мал капацитет кои би се користеле сезонски, 
за греење). 
 
Зголемената фреквентност на возилата претставува потенцијална можност за 
нарушување на квалитетот на амбиентниот воздух. Сепак, предвидените плански 
решенија за сообраќајната инфраструктура со обезбедување на заштитни зелени 
појаси и богато хортикултурно уредување во самиот плански опфат, преставуваат 
основа да се очекува дека тоа нема да придонесе кон значајни нарушувања на 
квалитетот на воздухот во поширокото подрачје или да доведе до климатски промени. 
 
Влијанија предизвикани од управувањето со отпадот 
 
Според планските решенија, отпадот кој ќе се генерира во рамките на планскиот опфат 
ќе се изнесува од страна на овластени фирми и ќе се депонира на соодветна локација.  
Ова се однесува на сите видови отпад (неопасен и опасен отпад) кои ќе бидат 
генерирани во рамките на планскиот опфат. 
 
Согласно законската регулатива, создавачите на опасниот индустриски отпад се 
должни да ги превземат сите мерки за заштита на животната средина. Ова ќе биде 
предмет во понатамошната фаза на оценување и наложување соодветни мерки при 
изработка на студиите за оцена на влијанието на проектот врз животната средина или 
елаборатите за заштита на животната средина за секој од деловните субјекти 
пооделно. 
 
Влијанија врз флората и фауната 
 
Со реализацијата на ЛУПД се очекуваат негативни влијанија врз флората и фауната 
кои се наоѓаат на просторот на планскиот опфат, но истите нема да бидат значајни. 
 
Во непосредната околина на планскиот опфат нема површини со шумска вегетација. Во 
пределот кој се наоѓа во рамките на планскиот опфат не се евидентирани 
карактеристични видови од флора и фауна, ендемични и загрозени видови, како и 
карактеристични живеалишта.  
 
Имплементацијатa на ЛУПД ќе има негативно влијание на птиците бидејќи тие се 
чувствителни при човеково присувство. Меѓутоа, мора да се земе во предвид и фактот 
дека на овој простор тоа присуство е евидентно и во сегашната состојба (дел од 
употреба на земјоделската механизација и остварениот сообраќај по патот Р1312 
Велес-Извор-Прилеп). Заради деградирање на живеалиштата и прекинување на 
ареалите на движење, се очекува раселување на дел од животинскиот свет во околниот 
предел со исти особености. Негативните влијанија ќе бидат локални, и не се очекува да 
бидат значителни. 
 
Влијанија врз материјалните придобивки 
 
Реализацијата на оваа ЛУПД ќе има долгорочни позитивни влијанија врз материјалните 
придобивки. Вредноста на земјиштето ќе се зголеми и од земјоделско земјиште ќе стане 
простор за урбан развој.  
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Исто така и регионалниот пат Р1312 (Велес-Извор-Прилеп), кој ги исполнува своите 
основни намени и цели, со имплементација на овој план, ќе добие поголемо значење и 
функционалност заради можноста за брза и лесна транспортна комуникација со 
околината и пошироко. 
 
Влијанија врз културното наследство 
 
На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културни наследства, 
па реализацијата на ЛУПД нема да има никакво влијание. 
 
Влијанија врз пејсажот 
 
Планскиот опфат зафаќа предел кој е рамничарски и е без значајни особености на 
предел со природни и пејсажни карактеристики. Имплементацијата на ЛУПД ќе има 
позитивно влијание на пределот од аспект на пејзажна и функционална компонираност 
со постојната сообраќајница и ќе делува како една осмислена урбанизирана целина, во 
која покрај градежните објекти, се предвидени зелени површини со хортикултурно 
уредување. 
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7.0. ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И 
НЕУТРАЛИЗАЦИЈА НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА 
 
Соодветно на влијанијата, односно на причините кои допринесуваат планскиот 
документ да има негативни влијанија врз животната средина, планирани се мерки за 
заштита, намалување и неутрализирање на овие влијанија: 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз населението и човековото здравје 
 
Имплементацијата на планскиот документ се очекува позитивно да влијае врз 
демографскиот развој на населението од околината.  
 
Природата на планираните содржини во рамките на планскиот опфат, доследното 
спроведување на планските решенија за сообраќајната инфраструктура (појаси 
заштитно зеленило и хортикултурно уредување) и комуналната инфраструктура 
(постоечка водоводна мрежа, изведба на фекална канализација, третман на 
технолошките отпадни води, организирано управување со отпадот и сл.), ќе бидат 
доволна гаранција за директна и индиректна заштита на човековото здравје. Имено, со 
овие решенија, можноста за загадување на медиумите на животната средина (почва, 
површински и подземни води и воздух) ќе се сведе на минимум, а со самото тоа и 
можноста за загрозување на човековото здравје. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз почвата 
 
Добро компонираните плански решенија за комуналната инфраструктура 
(управувањето со отпадните води и отпадот) претставуваат основен предуслов ризикот 
од загадување на почвата да биде сведен на минимум. Со доследно спроведување на 
законските обврски на операторот во рамките на планскиот опфат ќе се спречи било 
какво загадување на почвата во самиот плански опфат и надвор од него. Дополнителни 
мерки не се потребни.  
 
Мерки за заштита на површинските и подземните води 
 
Мерките за заштита на површинските и подземните води би можело да се сведат на 
доследното исполнување на законските обврски во однос на третманот на 
индустриските отпадни води пред тие да бидат испуштани во површински реципиент, 
кое е во надлежност на операторот каде тие се генерираат.  
 
Истото се однесува и за управувањето со опасниот отпад.  
 
Останатите мерки се вградени во техничко-технолошките и организациони решенија на 
планскиот документ (собирање и одведување на фекалните отпадни води, собирање и 
одведување на отпадот). 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз воздухот и климатските фактори 
 
Мерки кои ќе придонесат за намалување на влијанијата врз квалитетот на амбиентниот 
воздух како резултат на емисијата на издувни гасови од зголемената фреквенција на 
возилата, генерално се однесуваат на употребата на еколошки горива.  
Во однос на мерките кои се однесуваат на самата локација тие се вградени во 
сообраќајните плански решенија за формирање на заштитен зелен појас и 
хортикултурно уредување на просторот. 
 
Во однос на емисијата на загадувачки супстанции во воздухот од стационарните извори 
со согорувачки процеси (најверојатно котли со мала снага, наменети за греење), како 



Нацрт извештај за СОЖС на ЛУПД за Г2 - Лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП 
бр. 1877, К.О.Оризари - вон град, Општина Велес 

Технолаб, Скопје 49

превентивна мерка претставува употреба на најсовремени горачи (со низок NOx) и 
употреба на гориво со мала содржина на сулфур (екстра лесно масло) или природен гас 
(што во моментов не е достапен на тоа подрачје). Исто така, генерално се препорачува 
користење на алтернативни извори на енергија. 
 
Мерки за намалување на влијанијата предизвикани од управувањето со отпадот 
 
Мерките за намалување на влијанијата од управувањето со отпадот се однесуваат на 
доследното исполнување на законските обврски за управувањето со отпадот, посебно 
на опасниот отпад, кои се во надлежност на операторот каде тој се создава.  
 
Останатите мерки се вградени во техничките и организациони решенија на планскиот 
документ - собирање и одведување на неопасниот отпад на легални депонии. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз флората и фауната 
 
Со формирање на заштитните зелени зони со висока и ниска вегетација и 
хортикултурно уредување на просторот, дел од флората ќе се компензира, а со тоа ќе 
се ублажат негативните влијанија. 
 
Со примената на предвидените мерки за правилно управување со просторот, отпадните 
води, отпадот, бучавата и слично, индиректно ќе се ублажат негативни влијанија врз 
флората и фауната. Исто така, за намалување на влијанијата врз поедини видови од 
флората и фауната, се препорачува разгледување на мерки во постапката на оцена на 
влијанијата од секој поединечен проект, како и од секоја поединечна инфраструктурна 
активност кои ќе бидат изградени при реализацијата на оваа ЛУПД .  
 
Мерки за заштита на материјалните придобивки 
 
Реализацијата на оваа ЛУПД ќе има долгорочни позитивни влијанија. Мерки не се 
предвидени. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз културното наследство 
 
На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културни наследства. 
Мерки не се предвидени. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз пејсажот 
 
Имплементацијата на ЛУПД ќе има позитивно влијание на пределот од аспект на 
пејзажна и функционална компонираност со постојната сообраќајница и ќе делува како 
една осмислена урбанизирана целина. Мерки не се предвидени. 
 
Мерки предвидени за заштита од несреќи и хаварии 
 
Мерки за заштита, пропишани со овој плански документ, преставуваат урбанистички 
мерки за заштита на опфатот од неповолни фактори и нивното негативно влијание на 
животната и работната средина. 
 
Како најбитно, во мерки на заштита се смета оневозможување на појавата на 
неконтролирано градење, односно градењето без планска документација. Тоа секогаш 
претставува можност за изнаоѓање на импровизирачки решенија без притоа комплексно 
да се предвидат мерки за решавање на опасноста од природни стихии, ерозија, 
земјотреси, поплави, мерки за заштита од областа на општонародна одбрана, заштита 
на изворишта на вода за пиење и сл.   
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Со оваа ЛУПД концепциски се предвидуваат сите потребни мерки за заштита од 
несреќи и хаварии, придржувајки се притоа кон законските обврски од оваа област. 
 
Имено, во однос на заштитата од пожари, предвидено е обезбедување на потребната 
количина на вода за противпожарна заштита во рамките на планскиот опфат. Исто така, 
внатрешната сообраќајна инфраструктура, со соодветната широчина и пристапност на 
улиците, овозможуваат лесен и брз пристап во случај на евентуален пожар. Оваа 
особеност исто така има голема предност не само во случаите на интервенција, туку и 
при евакуација и спасување. Секако дека при понатамошната изработка на 
архитектонско-урбанистичките проекти детално ќе се разработи оваа заштита за секој 
од деловните објекти, во зависност од нивната намена, пожарното оптоварување, типот 
на градба и сл. 
 
Согласно Просторниот план на Република Македонија и согласно Законот за одбрана 
(Сл.в. на РМ бр. 42/01), Законот за заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр. 36/04) и 
Законот за управување со кризи (Сл.в. на РМ бр. 29/05), анализираниот простор се 
наоѓа во регион на индиректно загрозени простори од воени дејства. Според тоа, во 
согласност со член 53 од Законот за заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр. 36/04), 
задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување при големи 
разурнувања. 
 
Во однос на мерките предвидени за заштита од хаварии при техничко-технолошките 
процеси, истите ќе се предвидат со архитектонско-урбанистичките проекти за секој 
деловен објект одделно. 
 
За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, задолжително треба да 
се обезбедат средства за лична и колективна заштита, материјално-технички средства 
потребни за спроведување на мерките за заштита и спасување, обука за примена на 
средствата за заштита и спасување во соодветни центри за обука. 
Составен дел на оваа ЛУПД се и конкретните мерки за создавање услови за непречено 
движење на инвалидизирани лица во рамките на планскиот опфат во согласност со 
член 76 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. 
весник на Р. Македонија бр. 78/06). 
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8.0. АЛТЕРНАТИВИ 
 
При изработката на плански документи со кои се предвидува уредување на простори 
наменети за изведување на проекти, нужно внимание треба да се обрне на споредбена 
анализа на повеќе алтернативни решанија. Анализата на алтернативите се прави од 
аспект на најдобро избрана локација, нејзината намена, економската оправданост и 
финансиските можности. Овие аспекти се разгледуваат со цел да се изнајде најдоброто 
решение кое ќе придонесе за максимална можна заштита на животната средина. 
 
Со оглед на тоа што за оваа Локална урбанистичка планска документација локацијата 
на планскиот опфат е однапред дефинирана (Дел од катастарската парцела бр.1877, 
КО. Оризари - вон град, Општина Велес), како и намената – Г2-Лесна и незагадувачка 
индустрија, од страна на корисникот на просторот и изготвувачот на Планот не се 
разгледувани алтернативни решенија. 
 
Во однос на намената, оставена е можност, при подоцнежното изготвување на 
Архитектонско-урбанистички проекти да се разгледуваат варијанти и да се прават 
комбинации со компатибилните класи на намени Б1, Б2, Б4, В2, Д2, Д3, Д4, Г3 и Г4, во 
зависност од потребите. 
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9.0. ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 
Со реализација на Планот за мониторинг на животната средина ќе се приберат 
податоци кои можат да послужат за документирање на статусот на одреден медиум на 
животната средина (воздух, вода, почва) и нејзините области, како и следење на 
ефектите од применетите мерки за ублажување. Исто така, планот овозможува 
воспоставување на интерактивна врска помеѓу сите вклучени страни и претставува 
основа за надлежните институции, да го контролираат процесот на спроведување на 
законската регулатива и да донесуваат правилни одлуки.  
 
Основните цели на Планот за мониторинг се: 
 

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

 
 Да се потврди дека влијанијата се во рамките на предвидените или дозволените 

гранични вредности, 
 

 Да се овозможи управување со непредвидените влијанија или промени, 
 

 Да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат 
придобивките во однос на заштитата на животната средина. 

 
Реализацијата на Планот за мониторинг подразбира следење на соодветни индикатори 
преку кои ќе се согледаат остварувањата на целите на планскиот документ, како и 
следење на промените на состојбата на медиумите на животната средина како резултат 
на имплементацијата на планскиот документ, во согласност со законските обврски.  
 
Тоа е прикажано во следната Табела 19. 
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Табела 19: План за мониторинг 

Цели Предмет Индикатори Мониторинг Верификација 

 Подобрување на 
квалитетот на 
живeењето и  
зголемување на 
животниот стандард 

 Население  Зголемен број на 
вработени; 

 Зголемен приход по глава 
на жител; 

 Прираст на населението; 
 Зголемување на буџетот 

на Општината и пошироко 
 

 Редовен попис на 
населението;  

 Статистички извештаи; 
 Финансиски извештаи. 

 Завод за статистика; 
 Министерство за 

финансии. 

 Заштита на животната 
средина со 
имплементација на 
Планот 

 Сите медиуми на 
животната средина 

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

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

 

 МЖСПП  
 Локална самоуправа 

Велес 

 Одржување на 
постојаното ниво на 
флора и фауна 

 Покарактеристични 
живеалишта 

 Задржан број на првично 
идентификувани 
живеалишта. 

 Мониторинг над видовите на  
живеалиштата 

 МЖСПП 

 Подобрување на 
квалитетот на 
воздухот 

 Квалитет на 
амбиентен воздух 

 Примена на обновливи 
извори на енергија и 
гасификација; 

 

 Мониторинг на квалитет на 
амбиетен воздух; 

 
 Мониторинг на емисии од 

испусти во атмосферата од 
индустриските капацитети. 

 Извештаи за 
реализација на Планот, 

 Сопствен мониторинг 
од страна на 
операторите; 

 МЖСПП 
 Локална самоуправа 

Велес 

 Зачувување на 
квалитетот на водата 

 Површински води 
 Подземни 

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

 

 Изведена пречистителна 
станица; 

 
 Изведена канализациона 

мрежа. 

 Мониторинг на квалитетот 
на водата на испуст од 
пречистителната станица. 

 МЖСПП и 
 Локална самоуправа 

Велес 

 Зачувување на  Почва  Изведена пречистителна  Мониторинг на квалитетот  МЖСПП и 
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Цели Предмет Индикатори Мониторинг Верификација 

квалитетот на почвата станица; 
 Изведена канализациона 

мрежа; 
 Применети планови за 

управување со отпад; 
 Квалитетот на 

амбиентниот воздух во 
дозволените граници. 

на почвата.  Локална самоуправа 
Велес 

 Минимизирање на 
отпадот, рециклирање 
и повторна употреба 
во тековните 
активности 

 Медиуми на 
животната средина 

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

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

 

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

 МЖСПП и 
 Локална самоуправа 

Велес 

 Минимизирање на 
појавите од несреќи и 
хаварии 

 Медиуми на 
животната средина 

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

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

 Извештај за 
реализација на Планот. 
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10.0. НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 
 
Локалната урбанистичка планска документација за Г2 - Лесна и незагадувачка 
индустрија на дел од КП бр. 1877, К.О.Оризари - вон град, Општина Велес, се прави со 
цел предвидување на нова површина за градба, на која ќе се реализира намената Г2, 
согласно важечката законска регулатива. 
 
Површината на просторот опфатен со оваа ЛУПД изнесува 6263 m2. 
 
Намената на просторот е Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија. Во рамките на 
планскиот опфат, предвидена е една градежна парцела во која планираните градби ќе 
се уредуваат со Архитектонско урбанистички проекти. 
 
Главни цели на планскиот документ претставуваат: 
 

 Создавање на планска основа за организирана изградба на лесна и 
незагадувачка индустрија, придружено со неопходни сообраќајни површини и 
соодветни инфраструктурни мрежи и објекти, 

 
 Обезбедување на потребни одредби при издавање локациски услови за 

градежната парцела при изработка на урбанистички проекти за наменска 
употреба на земјиштето, идејни и главни проекти на поединечните градби и 
инфраструктурните објекти, предвидени со оваа планска документација. 
 

 Спречување/намалување на појава на дивоградби, 
 

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

 
Со реализација на овој плански документ, ќе се задоволат потребите за инвестирање и 
заживување на просторот.  
 
Врска со други плански документи: 
За простор во рамките на дефинираниот плански опфат кој е предмет на ЛУПД до сега 
нема изготвено планска документација. Единствен постоен плански документ е планот 
од највисок ранг - Просторен план на Р.Македонија 2002-2020 година (преку Условите 
за планирање). 
 
Во случај на неспроведување на ЛУПД се очекува подрачјето кое е во рамките на 
планскиот опфат, да стагнира во однос на урбан развој, што ќе имплементира 
негативни ефекти врз општината Велес, во смисла на: 
 

 Стагнација на развојот на индустријата на локално ниво,  
 
 Отсуство на финансиски вложувања што доведува до слаб социо-економски 

развој, 
 

 Стагнација на трендот за зголемување на вработеноста, 
 Стагнација на нивото на животен стандард на локалното население,  

 
 Зголемување на миграцијата село – град, 

 
 Можност за појава на неконтролирана изградба на стопански објекти и со 

несоодветни дејности, што може да доведе до нарушување на квалитетот на 
медиумите на животната средина и загрозување на човековото здравје, 
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 Отсуство на рационално користење на земјиштето и оформување на амбиентни 
целини, 

 
Гледано во целина, со имплементацијата на ЛУПД, се очекуваат позитивни влијанија 
врз социо-економскиот развој на Општинатa и пошироко. Реализацијата на ЛУПД ќе 
предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од аспект 
на повисока организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот и 
поголеми економски бенефити насочени кон населението од локално и регионално 
ниво. 
 
Со имплементација на планскиот документ се очекуваат позитивни долгорочни 
влијанија врз населението од околината. Зголемувањето на производниот потенцијал, 
отворањето на нови работни места, истовремено заради атрактивноста на просторот и 
привлекување на инвеститори во подолг временски период, како и зголемувањето на 
пазарниот потенцијал, ќе доведе до зголемување на нивото на животен стандард, што 
ќе резултира со намалување на миграцијата село-град. 
 
Во прилог на заштитата на животата средина и човековото здравје одат и 
предвидената компатибилна класа на намена Д2 со плански решенија во смисла на: 
обезбедување на заштитно зеленило и хортикултурно уредување на планскиот опфат и 
сообраќајниците. Исто така, со постоечката водоводна мрежа и предвидената 
канализациона мрежа и со организираното управување со отпадот, можноста за 
загадување на медиумите на животната средина (почва, површински и подземни води и 
воздух) ќе се сведе на минимум, а со самото тоа и можноста за загрозување на 
човековото здравје. 
 
Не се очекуваат значителни негативни влијанија врз почвата како резултат на 
имплементација на ЛУПД, имајќи ги во предвид добро компонираните плански решенија 
за комуналната инфраструктура од аспект на соодветно управување со отпадните води 
и отпадот генериран во рамките на планскиот опфат. Со овие решенија, генерално се 
дава можност, корисниците и операторите на стопанските и инфраструктурни објекти да 
ги остваруваат своите дејности и активности и притоа, со доследно спрoведување на 
законските обврски да спречат било какво загадување на почвата во самиот плански 
опфат и надвор од него.  
 
Индиректното негативно влијание врз квалитетот на почвата како резултат на издувните 
гасови од возилата и емисиите во воздух од стопанските капацитети во разгледуваната 
рурална единица, иако долготрајни, се проценуваат како не многу значајни, со оглед на 
предвидените заштитни зелени зони и природата на самите стопански капацитети кои 
не спаѓаат во групата на големи згадувачи на животната средина. 
 
Не се очекуваат значителни влијанија врз површинските и подземните води. 
Планските решенија за комуналната инфраструктура и собирањето на фекалните води 
од опфатот, нема да дозволат истите неконтролирано да се испуштаат во реципиент. 
На тој начин се овозможува причините за евентуални негативни афектирања врз 
подземните и површинските води да се бараат кај извори на емисија кои се резултат на 
техничко-технолошките процеси од стопанските субјекти (индустриски објекти). Тоа 
подразбира детална идентификација на овие извори при имплементација на ЛУПД, со 
цел превземање на соодветни мерки за спречување и елиминирање на негативните 
влијанија врз подземните и површинските води. Тоа практично значи дека секој деловен 
субјект кој претставува извор на технолошки отпадни води ќе треба да превземе 
активности за нивен соодветен третман во рамките на планскиот опфат, што 
претставува законска обрврска. 
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Исто така, само неправилното управување со отпадот, несоодветното складирање и 
ракување со суровините, горивата, мастите и маслата во планскиот опфат може да 
доведе до нарушување на квалитетот на подземните и површинските води.  
 
Со имплементација на ЛУПД не се очекуваат значителни негативни влијанија врз 
квалитетот на амбиентниот воздух и промена на климатските фактори од работата на 
деловниот субјект - заради видот и природата на неговата основна дејност, како и 
компатибилните дејности, планирани во рамките на планскиот опфат. Тие не спаѓаат во 
групата на големи и директни загадувачи на животната средина и човековото здравје. 
Имено, имајќи во предвид дека се планирани дејности со намена Г2-Лесна и 
незагадувачка индустрија (и компатибилните класи на намена), не се очекуваат 
технологии со големи согорувачки процеси и со големи фугитивни емисии во воздухот 
(евентуално ќе се употребуваат котли со мал капацитет кои би се користеле сезонски, 
за греење). 
 
Зголемената фреквентност на возилата претставува потенцијална можност за 
нарушување на квалитетот на амбиентниот воздух. Сепак, предвидените плански 
решенија за сообраќајната инфраструктура со обезбедување на заштитни зелени 
појаси и богато хортикултурно уредување во самиот плански опфат, преставуваат 
основа да се очекува дека тоа нема да придонесе кон значајни нарушувања на 
квалитетот на воздухот во поширокото подрачје или да доведе до климатски промени. 
 
Според планските решенија, отпадот кој ќе се генерира во рамките на планскиот опфат 
ќе се изнесува од страна на овластени фирми и ќе се депонира на соодветна локација.  
Ова се однесува на сите видови отпад (неопасен и опасен отпад) кои ќе бидат 
генерирани во рамките на планскиот опфат. 
 
Согласно законската регулатива, создавачите на опасниот индустриски отпад се 
должни да ги превземат сите мерки за заштита на животната средина. Ова ќе биде 
предмет во понатамошната фаза на оценување и наложување соодветни мерки при 
изработка на студиите за оцена на влијанието на проектот врз животната средина или 
елаборатите за заштита на животната средина за секој од деловните субјекти 
пооделно. 
 
Со реализацијата на ЛУПД се очекуваат негативни влијанија врз флората и фауната 
кои се наоѓаат на просторот на планскиот опфат, но истите нема да бидат значајни. 
 
Во непосредната околина на планскиот опфат нема површини со шумска вегетација. Во 
пределот кој се наоѓа во рамките на планскиот опфат не се евидентирани 
карактеристични видови од флора и фауна, ендемични и загрозени видови, како и 
карактеристични живеалишта.  
 
Имплементацијатa на ЛУПД ќе има негативно влијание на птиците бидејќи тие се 
чуствителни при човеково присувство. Меѓутоа, мора да се земе во предвид и фактот 
дека на овој простор тоа присуство е евидентно и во сегашната состојба (дел од 
употреба на земјоделската механизација и остварениот сообраќај по патот Р1312 
Велес-Извор-Прилеп). Заради деградирање на живеалиштата и прекинување на 
ареалите на движење, се очекува раселување на дел од животинскиот свет во околниот 
предел со исти особености. Негативните влијанија ќе бидат локални, и не се очекува да 
бидат значителни. 
 
Реализацијата на оваа ЛУПД ќе има долгорочни позитивни влијанија врз 
материјалните придобивки. Вредноста на земјиштето ќе се зголеми и од земјоделско 
земјиште ќе стане простор за урбан развој. Исто така и регионалниот пат Р1312 (Велес-
Извор-Прилеп), кој ги исполнува своите основни намени и цели, со имплементација на 



Нацрт извештај за СОЖС на ЛУПД за Г2 - Лесна и незагадувачка индустрија на дел од КП 
бр. 1877, К.О.Оризари - вон град, Општина Велес 

Технолаб, Скопје 58

овој план, ќе добие поголемо значење и функционалност заради можноста за брза и 
лесна транспортна комуникација со околината и пошироко. 
 
На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културни 
наследства, па реализацијата на ЛУПД нема да има никакво влијание. 
 
Планскиот опфат зафаќа предел кој е рамничарски и е без значајни особености на 
предел со природни и пејсажни карактеристики. Имплементацијата на ЛУПД ќе има 
позитивно влијание на пределот од аспект на пејзажна и функционална компонираност 
со постојната сообраќајница и ќе делува како една осмислена урбанизирана целина, во 
која покрај градежните објекти, се предвидени зелени површини со хортикултурно 
уредување. 
 
Соодветно на влијанијата, односно на причините кои допринесуваат планскиот 
документ да има негативни влијанија врз животната средина, планирани се мерки за 
заштита, намалување и неутрализирање на овие влијанија: 
 
Имплементацијата на планскиот документ се очекува позитивно да влијае врз 
демографскиот развој на населението од околината.  
Природата на планираните содржини во рамките на планскиот опфат, доследното 
спроведување на планските решенија за сообраќајната инфраструктура (појаси 
заштитно зеленило и хортикултурно уредување) и комуналната инфраструктура 
(постоечка водоводна мрежа, изведба на фекална канализација, третман на 
технолошките отпадни води, организирано управување со отпадот и сл.), ќе бидат 
доволна гаранција за директна и индиректна заштита на човековото здравје. Имено, со 
овие решенија, можноста за загадување на медиумите на животната средина (почва, 
површински и подземни води и воздух) ќе се сведе на минимум, а со самото тоа и 
можноста за загрозување на човековото здравје. 
 
Добро компонираните плански решенија за комуналната инфраструктура 
(управувањето со отпадните води и отпадот) претставуваат основен предуслов ризикот 
од загадување на почвата да биде сведен на минимум. Со доследно спроведување на 
законските обврски на операторот во рамките на планскиот опфат ќе се спречи било 
какво загадување на почвата во самиот плански опфат и надвор од него. Дополнителни 
мерки не се потребни.  
 
Мерките за заштита на површинските и подземните води би можело да се сведат на 
доследното исполнување на законските обврски во однос на третманот на 
индустриските отпадни води пред тие да бидат испуштани во површински реципиент, 
кое е во надлежност на операторот каде тие се генерираат. Истото се однесува и за 
управувањето со опасниот отпад. Останатите мерки се вградени во техничко-
технолошките и организациони решенија на планскиот документ (собирање и 
одведување на фекалните отпадни води, собирање и одведување на отпадот). 
 
Мерки кои ќе придонесат за намалување на влијанијата врз квалитетот на амбиентниот 
воздух како резултат на емисијата на издувни гасови од зголемената фреквенција на 
возилата, генерално се однесуваат на употребата на еколошки горива. Во однос на 
мерките кои се однесуваат на самата локација тие се вградени во сообраќајните 
плански решенија за формирање на заштитен зелен појас и хортикултурно уредување 
на просторот. Во однос на емисијата на загадувачки супстанции во воздухот од 
стационарните извори со согорувачки процеси (најверојатно котли со мала снага, 
наменети за греење), како превентивна мерка претставува употреба на најсовремени 
горачи (со низок NOx) и употреба на гориво со мала содржина на сулфур (екстра лесно 
масло) или природен гас (што во моментов не е достапен на тоа подрачје). Исто така, 
генерално се препорачува користење на алтернативни извори на енергија. 
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Мерките за намалување на влијанијата од управувањето со отпадот се однесуваат на 
доследното исполнување на законските обврски за управувањето со отпадот, посебно 
на опасниот отпад, кои се во надлежност на операторот каде тој се создава. Останатите 
мерки се вградени во техничките и организациони решенија на планскиот документ - 
собирање и одведување на неопасниот отпад на легални депонии. 
 
Со формирање на заштитните зелени зони со висока и ниска вегетација и 
хортикултурно уредување на просторот, дел од флората ќе се компензира, а со тоа ќе 
се ублажат негативните влијанија. 
Со примената на предвидените мерки за правилно управување со просторот, отпадните 
води, отпадот, бучавата и слично, индиректно ќе се ублажат негативни влијанија врз 
флората и фауната. Исто така, за намалување на влијанијата врз поедини видови од 
флората и фауната, се препорачува разгледување на мерки во постапката на оцена на 
влијанијата од секој поединечен проект, како и од секоја поединечна инфраструктурна 
активност кои ќе бидат изградени при реализацијата на оваа ЛУПД. 
 
Реализацијата на оваа ЛУПД ќе има долгорочни позитивни влијанија врз материјалните 
придобивки. Мерки не се предвидени. 
 
На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културни наследства. 
Мерки не се предвидени. 
 
Имплементацијата на ЛУПД ќе има позитивно влијание на пределот од аспект на 
пејзажна и функционална компонираност со постојната сообраќајница и ќе делува како 
една осмислена урбанизирана целина. Мерки не се предвидени. 
 
Мерки за заштита од несреќи и хаварии, пропишани со овој плански документ, 
преставуваат урбанистички мерки за заштита на опфатот од неповолни фактори и 
нивното негативно влијание на животната и работната средина. Како најбитно, во мерки 
на заштита се смета оневозможување на појавата на неконтролирано градење, односно 
градењето без планска документација. Тоа секогаш претставува можност за изнаоѓање 
на импровизирачки решенија без притоа комплексно да се предвидат мерки за 
решавање на опасноста од природни стихии, ерозија, земјотреси, поплави, мерки за 
заштита од областа на општонародна одбрана, заштита на изворишта на вода за пиење 
и сл.  
 
Со оваа ЛУПД концепциски се предвидуваат сите потребни мерки за заштита од 
несреќи и хаварии, придржувајки се притоа кон законските обврски од оваа област. 
Имено, во однос на заштитата од пожари, предвидено е обезбедување на потребната 
количина на вода за противпожарна заштита во рамките на планскиот опфат. Исто така, 
внатрешната сообраќајна инфраструктура, со соодветната широчина и пристапност на 
улиците, овозможуваат лесен и брз пристап во случај на евентуален пожар. Оваа 
особеност исто така има голема предност не само во случаите на интервенција, туку и 
при евакуација и спасување. Секако дека при понатамошната изработка на 
архитектонско-урбанистичките проекти детално ќе се разработи оваа заштита за секој 
од деловните објекти, во зависност од нивната намена, пожарното оптоварување, типот 
на градба и сл. 
 
Согласно Просторниот план на Република Македонија и согласно Законот за одбрана 
(Сл. в. на РМ бр. 42/01), Законот за заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр. 36/04) и 
Законот за управување со кризи (Сл. в. на РМ бр. 29/05), анализираниот простор се 
наоѓа во регион на индиректно загрозени простори од воени дејства. Според тоа, во 
согласност со член 53 од Законот за заштита и спасување (Сл. в. на РМ бр. 36/04), 
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задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување при големи 
разурнувања.  
 
Во однос на мерките предвидени за заштита од хаварии при техничко-технолошките 
процеси, истите ќе се предвидат со архитектонско-урбанистичките проекти за секој 
деловен објект одделно.  
 
За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, задолжително треба да 
се обезбедат средства за лична и колективна заштита, материјално-технички средства 
потребни за спроведување на мерките за заштита и спасување, обука за примена на 
средствата за заштита и спасување во соодветни центри за обука. Составен дел на 
оваа ЛУПД се и конкретните мерки за создавање услови за непречено движење на 
инвалидизирани лица во рамките на планскиот опфат во согласност со член 76 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р. 
Македонија бр. 78/06). 
 
Анализата на алтернативите се прави од аспект на најдобро избрана локација, 
нејзината намена, економската оправданост и финансиските можности. Овие аспекти се 
разгледуваат со цел да се изнајде најдоброто решение кое ќе придонесе за максимална 
можна заштита на животната средина. 
 
Со оглед на тоа што за оваа Локална урбанистичка планска документација локацијата 
на планскиот опфат е однапред дефинирана (Дел од катастарската парцела бр.1877, 
КО. Оризари - вон град, Општина Велес), како и намената – Г2-Лесна и незагадувачка 
индустрија, од страна на корисникот на просторот и изготвувачот на Планот не се 
разгледувани алтернативни решенија. 
 
Во однос на намената, оставена е можност, при подоцнежното изготвување на 
Архитектонско-урбанистички проекти да се разгледуваат варијанти и да се прават 
комбинации со компатибилните класи на намени Б1, Б2, Б4, В2, Д2, Д3, Д4, Г3 и Г4, во 
зависност од потребите. 
 
Со реализација на Планот за мониторинг на животната средина ќе се приберат 
податоци кои можат да послужат за документирање на статусот на одреден медиум на 
животната средина (воздух, вода, почва) и нејзините области, како и следење на 
ефектите од применетите мерки за ублажување. Исто така, планот овозможува 
воспоставување на интерактивна врска помеѓу сите вклучени страни и претставува 
основа за надлежните институции, да го контролираат процесот на спроведување на 
законската регулатива и да донесуваат правилни одлуки.  
 
Основните цели на Планот за мониторинг се: 

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

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

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

придобивките во однос на заштитата на животната средина. 
 
Реализцијата на Планот за мониторинг подразбира следење на соодветни индикатори 
преку кои ќе се согледаат остварувањата на целите на планскиот документ, како и 
следење на промените на состојбата на медумите на животната средина како резултат 
на имплементацијата на планскиот документ, во согласност со законските обврски.  
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11.0. РЕЗИМЕ ОД ЈАВНА РАСПРАВА  
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ПРИЛОГ 1 
 
Границата на планскиот опфат ги има следните координати: 

 X Y 

  Т1  7562674.67 4615527.35 

  Т2  7562674.51 4615529.19 

  Т3  7562668.01 4615531.23 

  Т4  7562660.86 4615533.60 

  Т5  7562657.10 4615534.69 

  Т6  7562646.89 4615537.47 

  Т7  7562640.44 4615539.17 

  Т8  7562631.80 4615541.31 

  Т9  7562622.86 4615543.72 

    Т10  7562615.02 4615545.46 

    Т11  7562602.31 4615548.99 

    Т12  7562592.30 4615549.41 

    Т13  7562591.81 4615549.63 

    Т14  7562584.13 4615554.02 

    Т15  7562577.78 4615555.81 

    Т16  7562576.87 4615556.14 

    Т17  7562575.43 4615556.66 

    Т18  7562562.23 4615559.92 

    Т19  7562554.64 4615558.49 

    Т20  7562552.47 4615547.02 

    Т21  7562552.12 4615545.16 

    Т22  7562549.91 4615533.38 

    Т23  7562549.16 4615529.49 

    Т24  7562547.04 4615518.24 

    Т25  7562545.35 4615509.30 

    Т26  7562580.57 4615500.47 

    Т27  7562614.59 4615493.45 

    Т28  7562625.65 4615489.54 

    Т29  7562657.05 4615486.51 

    Т30  7562665.35 4615484.19 

    Т31  7562667.38 4615492.19 

    Т32  7562668.00 4615497.78 

    Т33  7562669.22 4615503.27 

    Т34  7562671.40 4615510.13 

    Т35  7562672.27 4615513.61 

    Т36  7562673.14 4615517.09 

    Т37  7562674.32 4615521.79 
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ПРИЛОГ 2 
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