
НАЦРТ 

Врз основа на член 22, став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Сл. 
весник на РМ“ бр. 05/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник 
на Општина Велес бр. 12/06, 03/09, 18/10, 15/14, 15/18 и 06/19), а по предлог на 
Градоначалникот на Општина Велес , 

Советот на Општина Велес на седницата одржана на ___11.2020 година, донесе 

 

П Р О Г Р А М А 
за активностите на Општина Велес во областа на 

заштитата на животната средина во 2021 
 година 

 

I. СТРАТЕШКА ЦЕЛ 

Програмата на Општина Велес за заштита на животната средина е насочена кон 
спроведување на активности за заштита на животната средина во надлежност на локалната 
самоуправа, исполнување на барањата на македонското законодавство за животна средина, 
обезбедување на поквалитетни услови за живот на граѓаните и почиста животна средина во 
општината.  

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

   Општа цел на Програмата:  

-  да се обезбедат практични и финансиски изводливи решенија за приоритетните 
проблеми и активности во областа заштита на животната средина; 

-  прифаќање на еколошката проблематика во останатите секторски програми во 
насока на одржлив развој на локалната заедница.  

Специфични цели на Програмата: 

- Системска контрола на квалитетот на животната средина во општината; 

- Спроведување на Оцена на влијанието врз животната средина уште во 
процесот на планирање на проектите за да се превенираат последиците од 
загадување на животната средина; 

- Спроведување на активности од Планот за квалитет на амбиентниот воздух 
на територијата на општината–спроведување на краткорочни и среднорочни 
мерки; 

- Спроведување на активности од Планот за управување со отпадот -  
Интервенција за подобрување на постојниот систем за управување со 
отпадот во општината преку имплементација на мерки за редукција, 
реупотреба и рециклирање на отпадот; 

- Зголемување на новите зелени површини во општината, уредување на 
запуштени зелени површини, садење на соодветни растителни видови за 
амортизирање на загадувањето на почвата, воздухот и бучавата. 
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- Ставање во функција на пречистителни станици за третман на комунални 
отпадни води.  

 

 

II. ПРЕДМЕТ НА ПРОГРАМАТА 

Програмата за активностите на Општина Велес во областа на заштитата на 
животната средина во текот на 2021 година ќе бидат насочени кон: 

1. Контрола, анализа, следење и информирање за квалитетот на животната 
средина на територијата на општината и тоа на: системска контрола на 
квалитетот на амбиентниот воздух преку спроведување на целни мерења на 
поединечни стационарни извори согласно Катастарот за животна средина и 
Регистерот на загадувачи; контрола на водата и отпадните води од поединечни 
системи и извори, особено на квалитетот на водите за капење во летниот 
период, влијание од бучава во животната средина. 
 

2. Изработка на еколошка проектна документација за инсталации, 
инфраструктурни објекти и други проекти, односно Елаборати за животна 
средина, Стратешка оцена на влијание на животната средина во постапките за 
донесување на урбанистичка планска документција. 
 

3.  Интервенција во системот за управување со отпад, преку донесување на 
Годишна Програма за управување со отпад како законска обврска на општината 
согласно Законот за управување со отпадот, во која ќе бидат планирани 
активности во врска со продолжување на активностите за 3Р – реупотреба, 
редуцирање, рециклирање, следење на работата на Собирниот центар на отпад 
од пакување, набавка на нови садови за отпад за проширување на опслуженото 
подрачје, изградба на подземни контејнери, постапување со електронски и 
електричен отпад, габаритен отпад, градежен шут, отпадни батерии и 
акумулатори, опасен отпад, отпадно стакло, санација на диви депонии на 
територијата на општината, интензивирање на активностите за подигнување на 
јавната свест на граѓаните за селектирање на отпадот. 

4. Спроведување на мерки за подобрување на квaлитетот на амбиентниот 
воздух од Планот за квалитет на амбиентниот воздух 2018-2022 и Стратегијата 
за искористување на обновливи извори на енергија преку спроведување на 
мерки од планот, а кои се однесуваат на субвенционирање за поголемо 
користење на велосипеди, како и финансирање на системи кои користат 
обновливи извори на енергија согласно Акцискиот план на стратегијата.  

5. Спроведување на активности за подигнување на нови зелени површини, 
пошумување и уредување на запуштени зелени површини во општината 
согласно Програма за подигнување на нови зелени површини за 2021 година, 
како и набавка на саден материјал за пролетно и есенско хортикултурно 
уредување на општината. 

6. Ставање во функција на пречисителните станици во индустриска зона 
Караслари, населеното место Иванковци и населеното место Оризари кои се 
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изградени, но е потребно нивно доуредување (оградување, дополнителна 
реконструкција на системот за одведување на отпадните води до реципиент, 
ставање на нова култура од бактерии заради активирање на системот за 
прочистување и сл.). 

 Проект Предвидени 
средства (мкд) 

Р10 Заштита на животната средина и природа 3.200.000 
1 Анализи на квалитет на животна средина 350.000 
2 Проектна документација за животна средина 150.000 

3 Реализација на мерки од Програма за 
управување со отпад  500.000 

4 Реализација на мерки од План за квалитет на 
амбиентниот воздух 1.000.000 

5 Набавка на материјал за хортикултурно 
уредување 

1.200.000 
 

РА0 Заштита на животната средина и природа 
(капитални расходи) 6.800.000 

1 Набавка на опрема за управување со отпад – 
дел од Програма за управување со отпад 

3.800.000 
 

2 

Подигнување на нови зелени површини, 
пошумување и уредување на запуштени 
зелени површини – согласно Програма за 
подигнување на нови зелени површини 

2.000.000 
 

3 
Ставање во функција на пречисителните 
станици во индустриска зона Караслари, во 
Иванковци и Оризари 

1.000.000 

ВКУПНО:  10.000.000 
 

III. ФИНАНСИРАЊЕ 
Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност 

од 10.000.000 ден. ќе бидат финансирани од средствата на Буџетот на Општина Велес 
за 2021 година, од надоместокот за поседување на Б-Интегрирани еколошки дозволи, 
Дозволи за усогласување со оперативен план, надоместок за концесии за 
експлоатација на минерални суровини и од други такси и надоместоци.  

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Комисијата за урбанизам, комунални работи и заштита на животната средина го 
следи реализирањето на предвидените активности во рамки на оваа Програма, 
покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со 
остварувањето на нејзините цели. 

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на Општина Велес“, и ќе биде дадена на јавна расправа.   

 

              Претседател 
на Советот на Општина Велес  
           Ќирил Гајдов с.р 
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ОБРАЗЛОЖЕНИЕ 
 

Во Програмата за заштита на животната средина се предвидени законски 
утврдените активности во делот на планирањето, проектирањето и директните мерки 
кои треба да се превземат.  

Главен акцент е даден на активностите околу управувањето со отпадот како 
директна надлежност на општината согласно Планот за управување со отпад во 
Општина Велес и спроведување на Планот за квалитет на амбиентниот воздух заради 
справување со загадувањето на воздухот. 

Во Програмата се предвидуваат активности на зголемување на зелените 
површини во општината заради амортизација на загадувањето на воздухот. 

Во Програмата се предвидени средства за доуредување и превземање на 
одредени градежни активности и технолошки постапки за непречено функционирање 
на пречистителните станици во индустриската зона Караслари и населеното место 
Иванковци кои сега се вон функција. 

Оваа Програма предвидува проекти во насока на одржлив развој на општината и 
почиста животна средина.  

 


