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Со цел навремено да се согледаат можните негативни влијанија 

врз животната средина и здравјето на луѓето, како и социо - економските 
аспекти од реализација на ДУПД за технолошка индустриска развојна 
зона Виница, м.в. Поповец, КО Виница, општина Виница, согласно член 
65 став (2) од Законот за животната средина („Сл. Весник на РМ” бр. 
53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12 и 93/13), се 
наложи потребата за спроведување на постапка за стратегиска оцена на 
влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето.  
 Во подготовката на Извештајот за Стратегиска оцена на влијание 
врз животната средина учествуваа: 
 Емил Стојановски, дипл. инж. по заштита на животна средина, 
 Љупчо Аврамовски, дипл. економист, 
 Игор Кукуловски, дипл. инж. по заштита на животна средина, 
          Кети Андонова, администратор. 
 Горенаведениот извештај за стратегиска оцена на животната 
средина согласно член 66 став (5) од Законот за животна средина е 
потпишан од лице кое е вклучено во листата на експерти за стратегиска 
оцена на влијанието врз животната средина која ја води 
Министерствотото за животна средина и просторно планирање. Како 
доказ за истото во прилог на извештајот е дадена копија на Потврдата со 
број 07-10997/2 од 26.12.2012 година дадена од страна на 
Министерството за животна средина и просторно планирање. 
 
 

                                                                       

 

 

 

 

Енвиро Ресурси, ДОО Скопје 
Управител 

Емил Стојановски 

 
_________________ 
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Имајќи предвид потребата од изработка на Извештај за 
стратегиска оцена врз животната средина за ДУПД за технолошка 
индустриска развојна зона Виница, м.в. Поповец, КО Виница, општина 
Виница како и одредбите од Законот за животната средина, донесувам 
 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

за определување на експерт за изработка на Извештај за 
стратегиска оцена на животната средина 

 
 
Емил Стојановски, дипл. инж. по заштита на животна средина, се 
определува за овластен експерт за изработка на извештај за стратегиска 
оцена на животна средина за ДУПД за технолошка индустриска развојна 
зона Виница, м.в. Поповец, КО Виница, општина Виница.  
 
 

Образложение 
 
 

Емил Стојановски, дипл. инж. по заштита на животна средина, ги 
исполнува условите пропишани со член 68 став (3) од Законот за 
животната средина на Република Македонија со тоа што има положен 
испит за Експерт за стратегиска оцена на животната средина како и е 
вклучен во Листата на експерти за стратегиска оцена врз животната 
средина што ја води Министерството за животна средина и просторно 
планирање.  
 
 

                                                               

 
Енвиро Ресурси, ДОО Скопје 

Управител 

Емил Стојановски 

 
_________________ 
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Вовед 
 

Согласно Годишната Програма за изработка на Урбанистички 
планови и Државна и Локална урбанистичка планска документација во 
Република Македонија во 2013 година („Сл. Весник на РМ” бр. 4/13), 
потребно е да се изработи: Државна урбанистичка планска 
документација за Технолошка индустиска развојна зона Виница, м.в. 
Поповец, КО Виница, општина Виница, со вкупна површина на планскиот 
опфат од 21,04 хектари.  

Географската положба и сообраќајната поврзаност одат во прилог 
на идејата за реалиција на Технолошка индустриска развојна зона, со 
оглед на близината на градот Виница и планираниот патен правец А3 
(делница Делчево-Штип). 

Анализата на просторот покажа дека во овој плански опфат се 
создаваат можности за остварување на целта. 

Стратегиската оцена на влијанието врз животната средина и на 
здравјето на луѓето (СОВЖС) е постапка која се спроведува од страна на 
органите на државната управа и единиците на локалната самоуправа 
при донесување на Стратегии, планови и програми вклучувајќи ги и 
промените на тие стратегии, планови и програми (плански документи), со 
цел: 

 обезбедување на високо ниво на заштита на животната средина; 

 промовирање и интегрирање на принципите на одржливиот развој 
во планскиот документ и 

 подобрување на процесот на планирање преку интегрирање на 
аспектите на животната средина уште во фазата на подготовката 
пред усвојувањето на планските документи. 
Постапката на СОВЖС во Европската унија е воспоставена со 

Директивата 2001/42/ЕС на Европскиот парламент и на Советот од 27 
јуни 2001 година за оценување на ефектите од некои планови и 
програми врз животната средина. 

Во Република Македонија постапката за стратегиската оцена се 
спроведува врз основа на Законот за животната средина (главата Х -
оцена на влијанието на определени стратегии, планови и програми врз 
животната средина)  кој ги земал во предвид: 

 директивата 2001/42/ЕС за оценување на ефектите од некои 
планови и програми врз животната средина на Европскиот 
Парламент и Советот на ЕУ; 

 конвенцијата за оценувањето на влијанијата врз животната 
средина во прекуграничен контекст („Сл. Весник на РМ”  бр. 44/99); 

 протоколот за стратегиска оцена на животната средина кон 
Конвенцијата за оценувањето на влијанијата врз животната 
средина во прекуграничен контекст. 
Цел на Стратегиската оцена врз животната средина е да се 

интегрира заштитата на животната средина и здравјето на луѓето во 
процесот на подготвување и донесување на планските документи преку 
експертска проценка и проценка на јавноста пред донесување на истите. 

Со самото реализирање на оваа планска задача се добиваат 
податоци за почвата, воздухот, водата, климатските фактори, 
населението, здравјето на луѓето, материјалните добра како и се 
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создаваат услови за изнаоѓање на причините врз основа на која се 
одбираат алтернативите и се предвидуваат мерки за заштита и 
намалување на негативните влијанија врз животната средина и здравјето 
на луѓето. Со идентификацијата на можните проблеми, треба да се 
рационализираат трошоците и да се направи најсоодветен избор на 
мерките за заштита на животната средина. Треба да се нагласува дека 
учеството на јавноста во овој процес е од круцијална важност и нивното 
мислење што е можно повеќе треба да се зема во предвид доколку е 
изводливо.  

Преку реализација на планскиот опфат доаѓа до подобрување на 
економските услови преку отварање на нови работни места, односно ќе 
се создадат услови за економско ангажирање на населението, а со 
самото тоа воспоставување на предуслови за одржлив економски развој. 

Оцената на влијанието на определени стратегии, планови и 
програми врз животната средина и здравјето на луѓето е постапка со која 
се проценуваат ефектите врз животната средина и здравјето на луѓето 
од спроведувањето на предложените документи. Целта е можните 
ефекти да бидат земени во предвид во раната фаза на подготовката на 
документите вклучувајќи ги и промените на истите. 

Подготовката на планскиот документ ги дефинира и јасно ги 
утврдува основните а во текот на времето и реалните цели и правци во 
областа на земјоделството, шумарството, енергетиката, индустријата, 
туризмот, управување со отпадот, управување со водите, просторното и 
урбанистичко планирање и користење на земјиштето, како и 
Националниот акционен план за животна средина и локалните акциони 
планови за животна средина.  

 
Стратегиската оцена на влијанието врз животната средина се 

состои од неколку фази на планирање: 
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- проверка; 
- определување на опфат; 
- основни податоци на животната средина; 
- оцена; 
- подготовка на извештајот за животна средина; 
- консултации со засегнатата јавност; 
- прифаќање на стратегијата, планот или програмата и 
- мониторинг. 

 
При определување на обемот и деталноста на информациите во 

Извештајот за стратегиска оцена на животната средина, општина Виница 
е должна да побара мислење од органите кои се засегнати од планскиот 
документ. Исто така, според Архуската Конвенција е должна да го вклучи 
учествотото на јавноста преку: 
- утврдување на динамиката и роковите што ќе бидат реални за 
ефикасно учество на засегнатата јавност; 
- нацрт-правилата ќе треба да бидат јавно расположливи, и 
- на јавноста ќе треба да и се овозможи да даде коментар. 

Непосредната поврзаност и меѓусебната условеност помеѓу 
планскиот опфат и влијанието врз животната средина наметнува 
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едновремен, интегрален третман на просторот и дефинирање на 
долгорочна стратегија за уредување, опремување и користење на 
просторот и ефикасна заштита на животната средина, природата и 
културно-историското наследство во регионот.  

Посебно внимание е посветено на карактеристиките на користење 
на земјиштето. Правната и административна рамка, која ги опфаќа 
основните закони, стратешки планови и стандарди на животната 
средина, како и процедурите за Стратегиска оцена на животна средина 
обработени се во посебно поглавје од овој Извештај.  

Анализата на алтернативите кои се опфатени со овој извештај 
укажува на потребата од неминовно спроведување на Стратегиската 
оцена на влијанието врз животната средина во процесот на планирање 
заради правилна и поефикасна избрана алтернатива. Очекуваните 
резултати врз животната средина, препораките и мерките за 
намалување на влијанијата, како и планот за мониторинг се прикажани и 
објаснети во посебни сегменти од овој Извештај. 
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I. Цели на Планскиот документ 
 
1. Општи информацции  
 

Државна урбанистичка планска документација за Технолошка 
индустриска развојна зона Виница, кој е основен развоен документ, 
преку достигнување на следните цели: 

 рационално користење на земјиштето 

 максимално вклопување на инфраструктурата и градбите со 
теренот 

 оформување препознатлива амбиентална целина 

 почитување и заштита на правото на човекот на работа 

 почитување и надградување на пејсажните вредности 

 оформување културен пејсаж 

 почитување и валоризација на културното и градителското 
наследство 

 подигнување на хуманоста во просторот и непречено движење на   
хендикепираните лица 

 вградување мерки за заштита на животната средина и природното 
наследство 

 вградување мерки за заштита и спасување 

 почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во 
планирањето 

 почитување на законот за технолошко индустриски развојни зони 
има крајна цел да ги даде општите и посебните услови за градење и 
насоките за изработка на Архитектонско – урбанистички проект за 
специфична наменска употреба на земјиштето за секоја градежна 
парцела и посебно да ги утврди параметрите за изработка на основните 
проекти за градбите и на инфраструктурата. 

Планскиот опфат на Државна урбанистичка планска документација 
за Технолошка индустриска развојна зона Виница претставува една 
целина со вкупна површина од  21,04 хектари. 

Државната урбанистичка планска документација е изработена врз 
основа методологијата, која произлегува од одредбите утврдени со 
Законот за просторно и урбанистичко планирање Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ” бр. 60/11, 53/11, 144/12, 
55/13 и 70/13) и подзаконските акти што произлегуваат од него 
Правилник за поблиска содржина, размер и начин на графичка обрабока 
на урбанистичките планови („Сл. Весник на РМ” бр. 78/06) и Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко („Сл. Весник на РМ” бр. 
бр.63/12, 126/12 и 19/13) со почитување на Законот за технолошко-
индустриски развојни зони („Сл. Весник на РМ” бр. 112/07 и 119/12)  и 
други закони. 

Планскиот опфат кој е предмет на изготвување на Државна 
урбанистичка планска документација за Технолошка индустиска развојна 
зона Виница, м.в. Поповец, КО Виница, општина Виница е со површина 
од 21,04 хектари и е во рамките на: 
- Просторниот план на Република Македонија, усвоен во (2004-2020 год.) 
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Планскиот опфат е оддалечен од ГУП Виница кој е донесен од 
страна на Советот на општина Виница во 2008 година, на растојание од 
околу 650 м од најблиската точка. Во непосредна близина на планскиот 
опфат, односно на југоисточната граница на планскиот опфат е 
предвидена планска документација за автопатот Отовица (Велес) - 
Делчево (Црна скала, граница со Р. Бугарија). 

Условите за планирање исклучиво се базираат врз Просторниот 
план на РМ. 

Локацијата која е предмет на оваа Државната урбанистичка 
планска документација се наоѓа на надморска височина од 340 м. Целиот 
терен е со незначителен пад и наклонот на целиот терен изнесува 0,97% 
или приближно 1%, што е идеално за изградба на Технолошко 
индустриска развојна зона. 

На планскиот опфат кој е предмет на оваа Државна урбанистичка 
планска документација нема изграден градежен фонд, нема изградена 
комунална супраструктура, но има изградена комунална инфраструктура. 

Анализата покажува дека на локалитетот, односно на плански опфат 
нема изграден градежен фонд, нема изградена комунална 
супраструктура, но има изградена комунална инфраструктура, така да 
оваа Државна урбанистичка планска документација предвидува плански 
концепт кој максимално ќе ги почитува просторните природни и 
создадени услови и ќе овозможи просторен развој, преку изградба на  
соодветна супра и инфраструктура за многу повисоко ниво на услуги. 

Анализата на можностите за просторен развој го условува 
планирањето кое треба да биде сегментирано и базирано врз: 

 приоритети и потреби 

 корелативни повеќе-дисциплински меѓусебни условености 

 комплементарност 

 економска исплатливост. 
Во дефинирање на планскиот концепт важни се следните 

критериуми исцрпени од анализата на просторот:  

 Дефинирање на сообраќајната мрежа во посебни рељефни услови 
за потребите на висококвалитетен флексибилен простор 

 Рационално планирање на земјиштето со утврдување големина на 
градежни парцели, кои ќе бидат максимално флексибилни и 
адаптабилни за потребите на идните корисници на Зоната 

 Задоволување на современите норми за живеење и работа во 
рамките на важечките норми за урбанистичкото планирање 

 Оформување на простор за содржини од производство, 
дистрибуција сервиси и државни институции, некомпатибилна 
инфраструктура и зеленило 

 Условување на сообраќајната инфраструктура за безбеден 
пристап до секоја градба 

 Условување на пешачкото движење во функција на 
инвалидизирани лица, без бариери 

 Условување на потребите за паркирање да се решаваат во 
сопствените парцели  
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 Задоволување на потребите од енергија (електроенергија и гас 
како енергент за затоплување) преку адекватна и рационална 
инфраструктурна мрежа 

 Поврзување на секоја градба на инфраструктурната мрежа за 
телекомуникациски услуги 

 Задоволување на потребите од водоснабдување (санитарна и 
техничка вода за поливање и противпожар) преку адекватна и 
рационална инфраструктурна мрежа 

 Адекватно и рационално прифаќање на отпадните води (фекални 
и атмосферски одделно) преку адекватна и рационална 
инфраструктурна мрежa 

 Соодветен третман на фекалните и другите отпадни води во 
пречистителни станици (поединечно за секој корисник или групни 
по договор). 

Анализата на можностите за просторен развој го издвојува 
следното:  

 поврзаност со сите делови на Македонија преку системот на 
примарната и секундарна сообраќајна мрежа според Просторен 
план на РМ 

 близината на градот Виница и неговата супра и инфраструктура, 
како и близината на границата со Р. Бугарија 

 Можност за поврзување на водоснабдителен систем, можност за 
изнесување на отпадните води од локалитетот и релативната 
близината на реципиентот 

 Можноста за поврзување на инфраструктурните водови за 
снабдување со електроенергија и телекомуникации 

 Добри микроклиматски услови со интензивно проветрување. 
Анализата покажува дека на овој локалитет е можна реализација 

на Технолошка индустриска развојна зона. 

 
2. Цели на планскиот документ кои се однесуваат на заштитата на 
животната средина 
 

Република Македонија во рамките на Евроинтеграциските процеси 
во областата на животната средина има потпишано голем број на 
меѓународни конвенции, протоколи и билатерални договори и кои заедно 
со националните прописи го сочинуваат правната рамка која ја 
уредуваат управувањето со медиумите на животната средина. Во 
процесот на апроксимацијата на ЕУ acquis communautaire (ЕУ 
законодавство) од областа на животната средина преку транспонирање 
на ЕУ законодавството Република Македонија ги има  донесени 
следните закони:   

 Закон за животна средина („Сл. Весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 
24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12 и 93/13); 

 Закон за квалитет на амбиентниот воздух („Сл. Весник на РМ” бр. 
67/04, 92/07, 35/10, 47/11 и 100/12); 

 Закон за управување со отпадот („Сл. Весник на РМ” бр. 68/04, 
71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11 и 123/12); 
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 Закон за управување и пакување и отпад од пакување („Сл. Весник 
на РМ” бр. 161/09, 17/11, 47/11, 136/11, 6/12 и 39/12); 

 Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии 
и акумулатори („Сл. Весник на РМ” бр. 140/10, 47/11 и 148/11); 

 Закон за електрична и електронска опрема и опадна електрична и 
електронска опрема („Сл. Весник на РМ” бр. 87/08, 6/09, 161/09, 
83/10, 51/11 и 6/12); 

 Закон за заштита од бучавата во животната средина („Сл. Весник 
на РМ” бр. 79/07); 

 Закон за заштита на природата („Сл. Весник на РМ” бр. 67/04, 
14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 59/12 и 13/13). 
Процесот на усогласување со законодавството на ЕУ и во сегашно 

време е во тек, посебно во делот на техничките барања дадени во 
анексите на ЕУ Директивите. Листата на релевантни закони и 
релевантни ЕУ Директиви и меѓународните договори се дадена во 
точката 11 од овој Извештај. Сите обврски што произлегуваат од овие 
законски и национални стратешки документи, беа анализирани и земени 
во предвид при дефинирање на основните цели за заштита на 
животната средина во планскиот опфат при изготвувањето на овој 
Извештај. 

Како генерални цели утврдени по овие значајни основи се 
следните: 

 обезбедување на превентивни мерки на заштита на водните   
ресурси - подземни води од можните загадувачки емисии на 
материи од реализирање на планираниот опфат; 

 искористување на соларната енергија-како чиста енергија, преку 
имплементирање на концептот на почиста средина; 

 воспоставување на перманентен мониторинг на квалитетот на 
водата, почвата и воздухот; 

 збогатување на шумскиот фонд преку засадување на појас од 
соодветни дрвни растенија; 

 сочувување на постојниот биодиверзитет и елиминирање на 
можните контаминации на истиот и негово исчезнување; 

 воспоставување на перманентна соработка во следењето на 
состојбите во областа на квалитетот на водата, почвата и другите 
медиуми во животната средина од страна на локалните и 
Републички здравствени институции од аспект на сочувување на 
здравјето на населението; 

 вклучување на јавноста во процесот на мониторирање на 
состојбите и донесување на одлуки за медиумите во животната 
средина; 

 воспоставување на база на податоци за состојбата во секој  
медиум во животната средина по принципот DPSIR (движечка 
сила-притисок-состојба на животната средина-влијание-одговор) 
на локално и регионално ниво. 
Во овој процес, се предлага поцелосно имплементирање на 

наведените цели преку реализирање систем на предлог мерки за 
заштита, намалување, неутрализирање или компензација на негативните 
влијанија од реализација на предвидените плански содржини, согласно 
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планот. За таа цел во понатамошниот текст на содржината на овој 
документ се предлагаат: 
– технички мерки кои треба да се превземат за време на 
спроведувањето на планот; 
– препораки за подготвување, донесување и дополнување на 
плановите и програмите во рамките на спроведувањето на законските 
обврски во животната средина. 

 
3. Специфични цели на Стратегиската оцена 
 

Специфичните цели на Стратегиската оцена на животната 
средина се идентификувани врз основа на направената анализа на 
состојбите и проблемите во животната средина во планскиот опфат и 
околината и идентификација на најсензибилните сегменти врз кои е 
утврден притисок и се можни негативни влијанија со реализацијата на 
планскиот документ. 

За секој значаен елемент на Стратегиската оцена на животната 
средина се утврдени цели, кои се основа на идентификација на 
влијанијата од реализацијата на содржините утврдени во планскиот 
документ, како што се: 

 заштита на животната средина со имплементација на планскиот 
документ; 

 подобрување на економските услови, подобрување на квалитетот 
на живеење и зголемување на животниот стандард; 

 правилно управување со просторот заради одржување на 
постојаното ниво на флора и фауна; 

 обезбедување на заштитни зелени појаси и формирање на 
хортикултурни насади од аспект на појава на бучава и вибрации; 

 зачувување на квалитетот на водата; 

 интегрирано управување со отпадот и негова селекција за 
зачувување на почвата, а со тоа минимизирање на отпадот; 

 минимизирање на појавите од несреќи и хаварии; 

 зачувување на културното наследство; 

 зачувување на карактеристиките на пределот и животната 
средина. 
Исполнувањето на наведените цели на Стратегиската  оцена 

преку реализација на содржините на планскиот документ ќе се следи 
преку предложени индикатори. 
 
4. Употребена Методологија 
 

При подготовката на Извештајот за Стратегиска оцена на 
животната средина, се креираше методологија компатибилна на 
карактеристиките на просторот опфатен со планскиот документ, 
планската задача, достапните стратегии и документи.  

Постапно се превзедоа следните чекори: 

 се направи првичен увид на сегашните состојби во животната 
средина во анализираниот плански опфат, неговата околина и 
пошироко; 



Извештај за стратегиска оцена на животната средина 

 
20 

 се оствари средба со претставници на изработувачот на планскиот 
документ и се реализира разговор за целите на инвестиционите 
активности и содржини кои ќе бидат опфатени во просторот; 

 подетално се проучија содржините што се предвидени да се 
лоцираат во планскиот опфат, урбанистичкиот проект, намената и 
категоријата на земјиштето; 

 детално се разгледаа техничките решенија предвидени за 
реализација на проектната задача; 

 дефинирани се целите за заштита на животната средина утврдени 
во стратешките документи на локално, национално и меѓународно 
ниво; 

 се направи увид на постојната реализирана урбанистичка состојба 
на подрачјето дефинирано со планскиот опфат (бесправна градба, 
сообраќаен пристап, и сл.); 

 согледување на можните негативни влијанија по животната 
средина од реализација на содржините предвидени со 
урбанистичкиот проект; 

 надминување на негативните влијанија по животната средина од 
реализација на содржините предвидени со урбанистичкиот проект; 

 надминување на негативните влијанија или нивно ублажување и 
за таа цел предлагање на превентивни и корективни мерки; 

 предлагање систем на перманентен мониторинг на состојбите; 

 вклучување и запознавање на сите заинтересирани страни во 
процесот на изготвување на документот и утврдување на 
состојбите во животната средина со реализација на планот. 
При изготвување на планскиот документ користена е стручна 

литература од оваа област, ЕУ Директивите, национални стратешки 
документи, релевантната законска регулатива, меѓународни договори, 
просторни и урбанистички плански документи, катастарски скици и други 
документи релевантни за изработка на документот.  
 

5. Законска рамка 
 

Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за 
Државна урбанистичка планска документација за Технолошка 
индустриска развојна зона Виница, е изработен согласно постојната 
законска регулатива за областите на животната средина и се земени во 
предвид следните документи: 
 
Хоризонтално законодавство 
 
Закон за животната средина („Сл. Весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 
159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12 и 93/13). 
 
- Подзаконски акти кои ја регулират постапката за Стратегиска 
оцена на животната средина 
 
1. Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките 
дали определени плански документи би можеле да имаат значително 
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влијание врз животната средина и здравјето на луѓето („Сл. Весник на 
РМ” бр. 144/07); 
2. Уредба за содржината на извештајот за стратегиска оцена на 
животната средина („Сл. Весник на РМ” бр. 153/07); 
3. Уредба за стратегиите 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 („Сл. Весник на РМ” 153/07 
и 45/11); 
4. Уредба 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. 147/07 и 45/11); 
5. Правилник за информациите што треба да ги содржи 
известувањето за намерата за изведување на проектот и постапката за 
утврдување на потребата од оцена на влијанието на проектот врз 
животната средина („Сл. Весник на РМ” бр. 33/06); 
6. Правилник за содржината за извештајот за состојбата на 
животната средина („Сл. Весник на РМ” бр. 35/06); 
7. Правилник за воспоставување на листата на експерти за СОЖС, 
процедурата за спроведување на испитот за експерти за СОЖС, 
воспоставување на комисијата за оценка за знаењето на експертите за 
СОЖС („Сл. Весник на РМ” бр. 144/07); 
8. Правилник за начинот на спроведување на прекугранични 
консултации („Сл. Весник на РМ” бр. 110/10)  
 
Природа 
 
Закон за заштита на природата („Сл. Весник на РМ”  бр. 67/04, 14/06, 
84/07, 35/10, 47/11/, 148/11, 59/12 и 13/13). 
 
Квалитет на амбиентниот воздух 
 
Закон за квалитет на амбиентниот воздух („Сл. Весник на РМ” бр.67/04; 
92/07, 35/10, 47/11 и 59/12). 
 
Управување со отпадот 
 

 Закон за управување со отпадот („Сл. Весник на РМ” бр. 68/04, 
71/04, 107/07, 102/08, 143/08, 124/10, 51/11 и 123/12), 

 Закон за управување со пакување и отпад од пакување („Сл. 
Весник на РМ” бр.161/09, 17/11, 47/,11 136/11, 6/12 и 39/12), 

 Закон за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии 
и акумулатори („Сл. Весник на РМ” бр.140/10, 47/11, 148/11 и 39/12), 

 Закон за електрична и електронска опрема и отпадна електрична и 
електронска опрема („Сл. Весник на РМ” бр. 6/12),  
 
- Национална стратегија за управување со отпад (2008-2020) 
- Национален план за управување со отпад (2009-2015) 
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Заштита од бучава 
 
Закон за заштита од бучава во животната средина („Сл. Весник на РМ” 
бр. 79/07, 124/10 и 47/11). 
 
- Подзаконски акти кои се однесуваат на Индикаторите за бучава 
 
1. Правилник за примена на индикаторите за бучава, дополнителни 
индикатори за бучава, начинот на мерење на бучава и методите за 
оценување со индикаторите за бучава во животната средина („Сл. 
Весник на РМ” бр. 117/08); 
2. Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во 
животната средина („Сл. Весник на РМ” бр. 147/08). 
 
- Подзаконски акти кои се однесуваат на Мониторингот на бучавата 
 
1. Правилник за локациите на мерните станици и мерните места 
(„Сл. Весник на РМ” бр. 120/08); 
2. Правилник за поблиските услови во поглед на потребната опрема 
која треба да ја поседуваат овластени научни стручни организации и 
институции како и други правни и физички лица за вршење на 
определени стручни работи за мониторинг на бучава („Сл. Весник на РМ” 
бр. 152/08). 
 
Води 
 
1. Закон за води („Сл. Весник на РМ” бр. 87/08, 6/09, 161/09; 83/10; 
51/11 и 44/12); 
2. Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани 
отпадни води („Сл. Весник на РМ” бр. 68/04, 28/06 и 103/08); 
3. Уредба за класификација на водите („Сл. Весник на РМ” бр. 18/99). 
 
Заштита и спасување 
 
Закон за заштита и спасување („Сл. Весник на РМ” бр. 36/04, 49/04, 
86/08, 124/10 и 18/11). 
 
Просторно планирање 
 
Закон за спроведување на просторен план („Сл. Весник на РМ” бр. 
39/04); 
Закон за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ” бр. 
51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11). 
 
Правилник за уредување на просторот („Сл. Весник на РМ” бр. 78/06). 
 
6. Институционална рамка 
 

Законот за организација и работа на органите на државната 
управа („Сл. Весник на РМ” бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11) ги 
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дефинира следните надлежности на Министерството за животна 
средина и просторно планирање: 

 следењето на состојбата на животната средина;  

 заштитата на водите, почвата, флората, фауната, воздухот и 
озонската обвивка од загадување; 

 заштитата од бучава, радијација, заштитата на биодиверзитетот, 
геодиверзитетот, националните паркови и заштитените области; 

 реставрацијата на загадените делови од животната средина; 

 предлагањето мерки за третман на цврст отпад; 

 просторното планирање; 

 просторниот информативен систем; 

 надзорот од негова надлежност и 

 врши и други работи утврдени со закон. 
Законот за организација и работа на органите на државната 

управа во ова насока на Министерството за животна средина и 
просторно планирање му дава клучна улога, во процесот на креирање на 
политиката за заштита на животната средина. 

Одредени надлежности во управувањето со животната средина 
имаат и други органи на државната управа и локалната самоуправа како 
што се: 

 Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство; 

 Министерство за транспорт и врски; 

 Институтот за јавно здравје; 

 Министерство за здравство;   

 Хидрометеролошки Завод, и  

 Единиците на локалната самоуправа. 
Значaјна улога во процесот на донесувањето на законите од 

областа на животната средина има и Собраниската комисија за 
транспорт врски и екологија. 

Во процесот на Стратегиска оцена на животната средина, 
Министерството за животна средина и просторно планирање има 
одредени надлежности пропишани со Законот за животната средина, 
како што се: 

 подготовка на решение во оние случаи во кои не се согласува со 
одлуката за спроведување, односно неспроведување на СОВЖС 
или со определениот обем на СОВЖС во одлуката; 

 подготовка на решение за соодветноста на извештајот на СОВЖС 
за планскиот докуемент, и; 

 воспоставување и ажурирање на листата на експерти за СОВЖС. 
Органи на државната управа/единиците на локална самоуправа 

кои ги подготвуваат-усвојуваат планските документи согласно Законот за 
животната средина имаат обврска за: 

 подготовка на извештајот за СОВЖС; 

 објавување на информации за отпочнувањето на подготвувањето 
на планските документи и за учество на јавноста во процесот на 
консултации; 

 објавување на информации за нацрт планскиот документ кој се 
подготвува и за предлог извештајот за СОВЖС; 
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 подготовка на извештајот од консултацијата со јавноста врз 
основа на добиените коментари и мислења од јавните 
консултации; 

 комплетирање на извештајот за СОВЖС и на планските документи 
со добиени мислења и коментари, и 

 мониторинг на влијанијата од имплементацијата на планскиот 
документ и во случај на негативни ефекти и информирање на 
МЖСПП. 
Во овој процес, Министерството за надворешни работи е 

одговорно за спроведување на прекугранични консултации за СОВЖС во 
однос на доставување на известување до соседната држава, која може 
да биде засегната од подготовката на планскиот документ или кога 
Република Македонија може да биде засегната од подготовка на плански 
документ во соседна држава. 

 
7. Содржина на Извештајот за Стратегиска оцена на животната 
средина 
 

Согласно Уредба за содржината на извештајот за стратегиска 
оцена на животната средина („Сл. Весник на РМ” бр. 153/07), овој 
Извештај ги обработува следните содржини: 

 релевантни аспекти на моменталната состојба на животната 
средина и што најверојатно би се случило доколку не дојде до 
имплементација на планскиот документ; 

 карактеристики на животната средина во областите кои би биле 
значително засегнати; 

 други проблеми кои се релевантни за планскиот документ, 
вклучувајќи ги посебно оние кои се појавиле во некоја од 
областите, кои се од посебно значење за животната средина, а 
особено од аспект на заштита на дивите птици и хабитатите; 

 целите на заштитата на животната средина, одредени на 
национално или меѓународно ниво, кои се релевантни за 
планскиот документ и начинот на кој овие цели и другите аспекти 
на животната средина се земени во предвид за време на нивните 
подготовки; 

 веројатните значајни влијанија врз животната средина во целина, 
вклучително и врз биодиверзитетот, населението, човековото 
здравје, фауната, флората, почвата, водата, воздухот, 
климатските фактори, материјалните придобивки, културното 
наследство, кое вклучува  архитектонско и археолошко 
наследство, пејсажот и меѓусебната поврзаност на овие фактори. 
Овие влијанија вклучуваат секундарни, кумулативни, 
синергистички, краткорочни, со средно и долгорочни, трајни и 
привремени позитивни и негативни ефекти; 

 мерките предвидени за заштита, намалување и неутрализирање 
во најголема можна мера на сите значајни негативни влијанија врз 
животната средина од имплементацијата на планскиот документ; 

 резиме/краток преглед на причините за изборот на алтернативите, 
опис за тоа како е направена проценката, вклучувајќи ги сите 
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потешкотии (како што се технички недостатоци или недостигот на 
know-how) до кои се дошло при собирањето на потребните 
информации;  

 опис на предвидените мерки кои се однесуваат на мониторингот 
во согласност со законските обврски; 

 не-техничко резиме на информациите дадени во согласност со 
барањата наведени во претходните точки. 

 
8. Резиме 
 

Врз основа на спроведената Стратегиска оценка на животната 
средина за Државна урбанистичка планска документација за Технолошка 
индустриска развојна зона Виница, со вкупна површина на опфатот од 
21.04 хектари, истата може да се изработи согласно избраната 
алтернатива и како таков е прифатлив за имплементација. 
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II. Преглед на Планскиот документ 
 
Основи на Планскиот документ 
 

Планската документација претставува Државна урбанистичка 
планска документација за Технолошка индустиска развојна зона 
ВИНИЦА, м.в. Поповец, КО Виница, општина Виница,  со  површина од  
21,04 хектари, која се изработува врз основа на Член 50, од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ” бр. 60/11, 
53/11, 144/12, 55/13 и 70/13)  со содржина од Член 11 од истиот закон, 
согласно Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови („Сл. Весник на РМ” бр. 
78/06) и согласно Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ” бр. 63/12, 126/12 и 19/13), 
како и другата законска регулатива што го допира планирањето.  

Подрачјето на планскиот опфат носи назив м.в. Поповец, КО 
Виница, општина Виница. За Државна урбанистичка планска 
документација нема плански период. 

Основа за изработка на оваа планска документација е Годишната 
Програма за изработка на Урбанистички планови и Државна и Локална 
урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2013 
година („Сл. Весник на РМ” бр. 4/13) 

Планскиот концепт е поставен врз основа на анализата на 
просторот, анализата на можностите за просторен развој и Планската 
програма. Планскот концепт е во директна зависност од природните 
фактори, посебно од конфигурацијата на теренот и од можностите за 
просторна композиција, односно естетско обликување на просторот. 
Планскиот концепт е условен и од мерките за заштита на животната 
средина и природата и заштитата и спасувањето. 

Просторот нема посебни пејсажни вредности, претствува терен со 
незначителен пад во близина на постојниот регионален пат Р2334 
претходна ознака (Р01/609/529),  делница Зрновци – Виница. 

Целта на планскиот концепт е да изврши хармонизација на 
просторните природни услови и предвидените градби во функционална 
целина со естетска препознатливост. Целиот плански опфат е поделен 
на 2 блока. 

Сообраќајниот концепт е основа за планскиот концепт. 
Програмските барања,  постоечката и новопредвидената сообраќајна 
инфраструктура го услови планираното сообраќајно решение, кое е 
поставено во корелација со стандардите и нормативите за планирање на 
вакви простори. Поставката на постојната и предвидена сообраќајна 
мрежа во непосредна близина на планскиот опфат, битно влијаеше на 
поставката на интерната сообраќајна инфраструктура. Планскиот опфат 
се надоврзува на планираната автопатска сообраќајна мрежа со правец 
Делчево - Штип.  

Планираниот автопат А3 (стара ознака М5/М4),  делница Штип-
Делчево во Просторниот план на Република Македонија е предвиден 
како магистрален пат (автопат). 
– А3 (стара ознака М5/М4) - (Крстосница Требениште-врска со А-2-
крстосница Подмоље-Охрид-Косел-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Штип-
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Кочани-Делчево-граница со Бугарија-граничен премин Рамна Нива), 
делница Битола-крстосница Кукуречани-граница со Грција-граничен 
премин Меџитлија-делница Косел-врска со А-3-Охрид-граница со 
Албанија-ГП Љубаништа). 

Влезот и излезот на ТИРЗ Виница се превидува преку еден главен 
влез до кој се стигнува преку планирана клучка на Автопатот А3  која е 
оддалечена на прописно растојание од останатите планирани клучки на 
истиот патен правец. Предвидени се продолженија на две од интерните 
улици за пристап кон зоната за идно проширување. Покрај планираната 
клучка и пристапите,  уличната мрежа во рамки на зоната ја дефинираат 
и улиците од типот „Индустриска улица“, со два коловози од по 3,50 м и 
тротоари од 2 м од двете страни, додека профилот на Автопатот е со три 
различни пресеци зависно од приклучно-исклучните ленти за влез во 
зоната.  Вака проектираната сообраќајна мрежа овозможува нормално 
одвивање на сообраќајот во рамки на Зоната, како и нејзино правилно 
поврзување со околните патни правци.   

Со оваа Државна урбанистичка планска документација се 
одредуваат основните наменски употреби на земјиштето, водејќи сметка 
Зоната да добие своја естетска препознатливост. Во зоната 
задолжително да се предвидат намени за кои градбите дозволуваат 
архитектонски да се обликуваат и да имаат високи естетски 
карактеристики. 

Површините за градење на повеќе градби не се цел на оваа 
Државна урбанистичка планска документација. Тие ќе се утврдат со 
посебни Архитектонско - урбанистички проекти за секоја гадежна 
парцела посебно, со посебни Проектно - плански програми.  

Планскиот концепт, со утврдените Регулациски линии, овозможува 
уредување на просторот во квалитетна композиција. 

Планираните градби за градежните парцели кај главниот влез на 
Зоната и оние кои се ориентирани кон автопатот А3, треба да содржат 
најсовремено архитектонско обликување и посебни естетски вредности. 

Технолошките индустриски развојни зони се дел од развојниот 
модел на Економските основи на просторниот развој утврден со 
Просторниот план на Република Македонија. Овој модел ги вклучува 
пропулзивните просторни економски целини со цел поттикнување на 
економскиот развој преку примена на посебни мерки и инструменти во 
функција на привлекување нови инвестиции. 

Пропулзивните економски целини како дел од стратегијата на 
просторен развој на Државата се значаен чинител во подобрување на 
економската состојба во Државата и динамизирање на економскиот 
развој. Развојниот пристап на креирање и организација на зоните, ги 
респектира релевантните фактори кои посредно или непосредно го 
поттикнуваат развојот и овозможуваат подобрување на перформансите 
на македонската економија, пред сé пораст на производството, 
зголемување на извозот, подобрување на платниот биланс, зголемени 
вработувања, повисоки примања и стандард на населението и согласно 
Законот за ТИРЗ и определбите на Просторниот план на Р. Македонија, 
примена на принципите и стандардите за заштита на животната средина 
и одржлив економски развој. 
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  Појдовната премиса на моделот е глобалната економска 
парадигма поставена на принципите и законитостите на пазарната 
економија, слободна конкуренција, приватната сопственост и влијанијата 
на глобалните меѓународни економски текови, со респектирање на 
одржливиот развој и заштита на животната средина. Во вака широко 
дефинирано подрачје на економско делување можни се плански 
варијации на технолошки индустриски развојни зони од просторен и 
урбанистички аспект. 

Организацијата на Технолошката индустриска развојна зона и 
изборот на прифатливо урбанистичко решение за ваков вид простор со 
специфична економска намена се детерминирани од одредени развојни 
фактори, почнувајќи од локациските, инфраструктурните, демографските 
и секако условите, можностите и тековните состојби во економскиот 
развој, структурата на индустријата и динамиката на развој, 
технолошкото ниво, акумулативната и репродуктивна способност на 
стопанството, вклученоста во светската трговија, интернационалната 
конкурентност, вработеноста, природните, човековите и други развојни 
потенцијали.  

Од локациски аспект, планските решенија во урбанистичката 
планска документација се условени од конфигурацијата на теренот, од 
инфраструктурните компоненти, пред сé од патната, односно 
сообраќајна инфраструктура, водоводната, канализациската 
инфраструктура, електро-енергетските и телекомуникациските системи. 
Овие решенија треба да овозможат оптимални услови за задоволување 
на потребите на идните корисници на просторот со можност за брза 
адаптација и реорганизација на парцелите согласно барањата и 
спецификите на производните и технолошките процеси на 
потенцијалните деловни субјекти. Крајната цел и задача се сведува на 
потполно активирање на целиот простор на Зоната и користење на 
ресурсите и потенцијалите за привлекување нови инвестиции со што би 
се остварила и саканата исплатливост на инвестициите во однос на 
земјиштето за јавна употреба и комуналните инфраструктури. 

Концепцијата на планирање на урбанистичките решенија 
овозможува лоцирање на економските субјекти со сродни дејности 
организирани на извозни производни програми и лоцирање на други 
придружни дејности неопходни во заокружувањето на деловниот  процес 
со максимално користење на сите бенефити што ги овозможува ваквата 
форма на организација на просторот со економска намена.  

Мерките и инструментите со кои се регулира организацијата на 
Зоната треба да бидат системски, а не парцијални. Очекуваниот 
резултат од функционирањето на Зоната ќе биде детерминиран од 
развојната стратегија поставена врз оптимална организација и 
ефикасност на работењето во согласност со развојната економска 
политика на Државата. Врз овие основи, развојната стратегија на Зоната 
мора да содржи мерки, инструменти и претпоставки за менаџирање на 
развојот во насока на оптимална искористеност и реализација на 
урбанистичките решенија со цел постигнување поголема ефикасност и 
ефективност во организацијата и работењето на Зоната и истовремено 
остварување на економска оправданост на вложувањата во 
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уредувањето на ТИРЗ Виница, м.в. Поповец, КО Виница во општина 
Виница на површина од 21,04 ха. 

Активирањето на вакви пропулзивни зони е во функција на 
интензивирање на вкупниот економски развој на Државата и 
остварување рамномерен регионален развој на економијата во 
националниот простор. Вградувањето на принципите на заштита на 
животната и работна средина во концептот на урбанистички развој на 
Зоната претставува значајна определба зацртана со Просторниот план 
на Р. Македонија релевантна за економската валоризација на Државната 
урбанистичка планска докумантација.  

Во планскиот пристап на разработка и предлагање урбанистички 
решенија, применети се современи стандарди за патната мрежа, 
водоводната, канализациската и гасоводната инфраструктура, 
телекомуникациите,  еколошките стандарди, безбедносните и други 
стандарди поврзани со ефикасноста на организацијата и  
функционирњето на Зоната. Наведениот пристап ја детерминира цената 
на сите влезни компоненти поврзани со реализацијата на Планот и 
неговата вкупна економска вредност.  

Реализацијата на Државната урбанистичка планска документација 
за ТИРЗ Виница, ќе овозможи отпочнување на капитални инвестиции за 
активирање на повеќе функции предвидени со Планот: производни, 
инфраструктурни, комерцијални, административни и други. 

Со ваков капитален проект, кој има исклучително значаен развоен 
потенцијал, се создаваат предуслови за унапредување како на 
локалната така и на националната економија преку уредување на 
земјиштето опфатено со Планската документација наменето за изградба 
на производни капацитети пред сé од пропулзивните дејности. 

Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат 

Подрачјето на планскиот опфат за Државна урбанистичка планска 
документација за Технолошка индустиска развојна зона Виница, м.в. 
Поповец, КО Виница, општина Виница се наоѓа западно од градот 
Виница,  на оддалеченост од 2,17км од влезот во градот, во близина на 
селото Лески. Општина Зрновци е оддалечена 5 км од локацијата, а 
градот Кочани е на 10 км од локацијата. 

Локацијата која е предмет на оваа Државната урбанистичка 
планска документација се наоѓа на надморска височина од 340 м. Целиот 
терен е со незначителен пад и наклонот на целиот терен изнесува 0,97% 
или приближно 1%, што е идеално за изградба на Технолошко 
индустриска развојна зона. 
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Опис и образложение на планските решенија за изградба, на 
наменската употреба на градежното земјиште парцелирано за 
изградба и на градежното земјиште за општа употреба 

Блокови 

Во планскиот опфат предвидени се 2 блокови. 

Намена на земјиштето 

Со Државната урбанистичка планска документација, ќе се 
предвидуваат следните намени на земјиштето (дефинирањето е според 
Член 30 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање  („Сл. Весник на РМ” бр. 63/12, 126/12 и 19/13): 
Групи на класи на намени: 
1. Јавни институции - класа на намена (В) 
2. Производство, дистрибуција и сервиси - класа на намена (Г) 
3. Зеленило и рекреација - класа на намена (Д) 
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4. Инфраструктура - класа на намена (Е) 
Основни класи на намени:  
Од јавните институции (В предвидени се: 

 државни институции - Царинска контрола, класа на намена (В4) 
Во наменската употреба производство, дистрибуција и сервиси 

(Г) предвидени се: 

 лесна и незагадувачка индустрија, класа на намена (Г2) 

 сервиси, класа на намена (Г3) 

 стоваришта, класа на намена (Г4) 
Во наменската употреба зеленило и рекреација (Д) предвидено 

е: 

 заштитно зеленило, класа на намена  (Д2) 
Во наменската употреба инфраструктура (Е) предвидено е: 

 комунална супраструктура, класа на намена (Е2) 
Во групата класи на намена (Г) - Производство, дистрибуција 

и сервиси, се забранува основната класа на намена (Г1) – Тешка 
индустрија. 
 

Процент на изграденост 

Процентот на изграденост на земјиштето е урбанистичка величина 
која ја покажува густината на изграденост, односно колкав дел од 
градежното земјиште е зафатен со градба. Во случајот оваа величина се 
движи од 40-70%. 

Согласно потребите на технологијата на потенцијалните субјекти 
се дозволува поголем процент на изграденост од максимално 
дозволениот. 

Коефициент на искористеност 

Коефициентот на искористеност е урбанистичка величина која го 
покажува интензитетот на изгаденост на градежното земјиште. Истиот во 
планскиот опфат се движи до 0,4 до 2,5. 

Согласно потребите на технологијата на потенцијалните субјекти 
се дозволува поголем коефициент на искористеност од максимално 
дозволениот. 
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III. Краток опис и образложение на планските 
решенија за изградба на комунална и сообраќајна 
инфраструктура 
 

Локалитетот на кој се предвидува Tехнолошко индустриска 
развојна зона (ТИРЗ) е поставен на 4,5 км од градот Виница кон градот 
Охрид (клучка Подмоље), односно поточно од западна страна на 
планираниот автопат А3 (магистралниот патен правец М-5), делница 
Штип – Делчево. 

Сообраќајното поврзување на локалитетот (зоната) со 
планираната основна патна мрежа на Република Македонија се 
предвидува со клучка во две нивоа утврдена на км1+800,00 (стационажа 
земена од основен проект-измена за автопат А3 на делот од км 
38+903,38 до км42+561,80, изработен од ДИВИ Македонија ДООЕЛ) со 
која се овозможува едноставно и безбедно исклучување и приклучување 
на сообраќајните токови од и во автопат А3 (магистралниот патен правец 
М-5). Планираната клучка наменета за опслужување на возилата од 
планираната Трговска развојна индустриска зона е поставена централно 
на планираните клучки за влез во градот Кочани и влез во градот 
Виница, односно на цца 3 км од истите. 

Во планот е дадено идејно решение на клучката со елементи во 
хоризонтала димензионирани според правилникот за техничките 
елементи за изградба и реконструкција на јавните патишта и на објектите 
на патот („Сл. Весник на РМ” бр. 110/09). За предложената 
конфигурација (решение) на клучката со која се предвидува поврзување 
на ТИРЗ - „Виница“ со планираниот автопат А3 (магистралниот патен 
правец М-5) потребно е во следна фаза да се изработи идеен проект и 
сообраќајно решение (хоризонтална и вертикална сигнализација).  
 

3.1 Сообраќаен и нивелмански план 

Сообраќајно поврзување 

Планската поставка на сообраќајниците за опслужување на 
сообраќајот за ТИРЗ – „Виница“, е дефинирана пред се од услов за 
приклучок во А3 (М-5) преку планираната клучка во две нивоа, со влез и 
излез на возилата во и од зоната. 

Сообраќајниот профил на магистралниот патен правец М-5, 
автопат А3 на предметниот потег е превземен од изготвениот основен 
проект и е со следна структура (пресек 1-1):  
Коловози               2 x 10,70 = 21,40 м2 

разделно зеленило                            1 x 4,00 = 4,00 м2 

банкини                                               2 x 1,50 = 3,00 м2 

                                                           ---------------------- 

                                Вкупно: 28,40 м2 

На деловите кај лентите за исклучување и вклучување основниот 
коловоз се проширува и е со следна структура (пресек 2-2): 
коловози              10,70 + 11,80 = 22,50 м2 
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разделно зеленило                        1 x 4,00 = 4,00 м2 

банкини                                            2 x 1,50 = 3,00 м2 

                                                    ---------------------- 

                          Вкупно: 29,50 м2 

и (пресек 3-3): 

коловози                     2 x 11,80 = 23,60 м2 

разделно зеленило                    1 x   4,00  =  4,00 м2 

банкини                                            2 x 1,50 = 3,00 м2 

                                                    ---------------------- 

                           Вкупно: 30,60 м2 

Должината и ширината на лентите за исклучување и вклучување, 

односно за успорување и забрзување во и од А3, се превземени од 

наведениот основен проект и се со должина 190+60 (клин)=250,00 м2.  

Вкупната должина на автопат А3 заедно со краците кои ја 

формираат клучката изнесува (во граници на опфат) 1874, 75 м.  

Влезната партија за ТИРЗ се планира од крак 1 од планираната 

клучка која продолжува од планирана крстосница во ниво во индустриска 

улица “1“ и од истата крстосница под агол од 90° северно се одвојува 

индустриска улица “2“, а јужно планиран резервен излез од ТИРЗ 

“Виница“. За опслужување на планираните градежни парцели во ТИРЗ 

“Виница“ се планирани индустриски улици “1“, “2“ и “3“, кои се со следна 

структура на сообраќајниот профил : 

коловози                                 2 x 3,50 =   7,00 м2 

тротоари                                    2 x 2,00 =   4,00 м2 

                                                  ------------------------ 

          Вкупно:  11,00 м2 

Со вкупна должина од 1651,46 м2. 

Стационарен сообраќај – паркирање  
 

Стационарниот сообраќај – паркирањето на моторните возила се 
предвидува да се решава во рамки на секој блок (градежна парцела), а 
во се според нормативите и стандардите дадени во чл. 59, 60 и 61 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.  

 

3.2 Водостопанска инфраструктура 

Водоснабдување - Изворник на вода  

Во близина на ТИРЗ “Виница“ нема изградено водоснабдителна 
мрежа. Најблиски населени места до Зоната се градот Виница и селото 
Лески. Со плановите за развој на водоснабдувањето во Виница и 
околните села се предвидува селото Лески да се поврзе на 
водоснабдителна мрежа на градот. Се предвидува изградба на нова 
водоводна линија Ф150 на која ќе се поврзе селото. На оваа водоводна 
линија има можности за поврзување и на Зоната. Приклучувањето на 
водоснабдителниот систем ќе биде врз основа на услови одредени од ЈП 
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“Солидарност“ - Виница во чија надлежност е стопанисувањето со 
системот. 

Техничката вода ќе се обезбеди од бунари кои ќе бидат изведени 
во близина на Градечка Река. За користење на подземните води 
потребно ќе биде да се извршат хидрогеолошки истражни и пробно 
експлоатациони работи со што ќе се утврди капацитетот на бунарот 
(бунарите). Исто така треба да се извршат и испитувања со кои ќе се 
утврди квалитетот на водата, односно дали физичко-хемиските и 
бактериолошките карактеристики на водата одговараат на критериумите 
за соодветната намена.  

 

Водоснабдителни мрежи 

Во границите на планскиот опфат на Зоната се предвидува 
изградба на две водоснабдителни мрежи - за санитарна вода и за 
техничка вода. 

ТИРЗ Виница зафаќа вкупна површина од 21,04 ха. Санитарна 
вода треба да се обезбеди за површина од 14,65 ха. Површината која е 
под заштитно зеленило и улици (во границите на оградениот простор), за 
која треба да се обезбеди техничка вода изнесува 6,39 ха. 
 

Потреби од санитарна вода 

За одредување на потребите за санитарна вода усвоена е норма 
од 30 м3/ден/ха. 

Потребите од санитарна вода ќе изнесуваат: 

Q ср/ден= F х Q0 = 14,65 ха  х 30 м3/ден/ха = 439 м3/ден 
qср/ден = Q ср/ден /86400 = 5,1 л/сек 
Qмах/ден = а1 х Qср/ден = 1,2 х 439 = 527 м3/ден 
qмах/ден = Qмах/ден /86400 = 527/86400 = 6,1 л/сек 
qмах/час = а2 х qмах/ден = 1,4 х 6,1 = 8,54 л/сек 
 

Разводна мрежа за санитарна вода 

Примарната санитарна водоводна мрежа во зоната ќе биде 
прстенаста изведена од ПЕ цевки со најмал дијаметар од ND 110 мм со 
што ќе се задоволат барањата за противпожараната заштита. На 
примарната мрежа ќе се изведат приклучоци за секој блок. 

За безбедно функционирање на објектите во Зоната потребно е да 
се обезбеди и вода за противпожарна заштита. Затоа се предвидува 
приклучокот на регионалниот водоснабдителен систем да биде 
димензиониран на qмах/час + Qпожар =  8,54 + 10 = 18,54 л/сек, изведен од 
ПЕ цевки со ND 140 мм.  

Усвоена е појава на еден пожар во времетраење од два часа со 
норма на гасење од 10 л/сек. (Сл. весник на РМ бр. 31/2006). 

Доколку условите на местото на приклучокот (притисокот, 
количината на вода, висината на објектите во Зоната и др.) не 
обезбедуваат противпожарна заштита, ќе биде потребно да се изгради 
резервоар од кој ќе се обезбеди доволно вода и притисок. 
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Потребата од изградба на резервоар и неговата висинска 
местоположба ќе се дефинира со АУП со кој ќе бидат дефинирани 
објектите по намена и висина во Зоната.  

Потреби од техничка вода 

Нормата за наводнување на зеленилото изнесува 2,5-4,0 л/ден/м2, 
за миење на улици 1,5-2,0 л/сек/м2. Усвоена е просечна норма од 3,0 
л/ден/м2 (30 м3/ден/ха). 
Потребите од  техничка вода  ќе изнесуваат: 
Q ср/ден= F х Q0 = 6,39 ха  х 30 м3/ден/ха = 192 м3/ден 
 

3.3 Одведување на отпадни води 

Во Зоната се предвидува изградба на сепарациска канализациска 
мрежа - фекална и атмосферска канализација. 

Во фекалната канализациска мрежа ќе се испуштаат санитарните 
отпадни води и отпадните води од технолошкиот процес. Отпадните 
води пред да се испуштат во примарната канализациска мрежа ќе бидат 
подложени на третман во пречистителни станици поставени во 
границите на сопствените градежни парцели. Пречистителната станица 
може да биде и заедничка за корисници од две или повеќе градежните 
парцели, врз основа на заеднички договор. 

Примарната фекална канализациона мрежа во зоната предвидено 
е да биде изведена од цевки со минимален дијаметар од 250 мм. На 
канализационата мрежа ќе бидат изведени ревизиони и приклучни шахти 
и други објекти потребни за функционирање на канализациската мрежа.  
Колекторот преку кој отпадната вода од зоната ќе се одведува во 
најблискиот реципиент ќе биде изведен со пречник од 300 мм. 
Пречистените води ќе се испуштаат во Градечка Река. 
 
Количина на отпадни води 

Количините на фекалните отпадни води се сметаат на 80% од 
максималната часова потрошувачка на вода (qмах/час) зголемени за 25 % 
од инфилтрирани подземни води 

qфек = 80%qмах/цас х 1,25 = 80% х 8,54 х 1,25 = 8,54 л/сек 

Примарната фекална канализациска мрежа во зоната предвидено 
е да биде изведена од цевки со минимален дијаметар од 250 мм. На 
канализациската мрежа ќе бидат изведени ревизиони и приклучни шахти 
и други објекти потребни за функционирање на канализациската мрежа.  

Примарната атмосферска канализациска мрежа ќе се изведе со 
цевки со минимален дијаметар од 300 мм. На мрежата ќе бидат 
изведени сливници, ревизиони и приклучни шахти и други објекти 
потребни за функционирање на мрежата.  

Атмосферските отпадни води пред да бидат испуштени во 
реципиентот Градечка Река ќе бидат подложени на третман во 
маслофаќачи.  
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3.4 Електроенергетска и комуникациска инфраструктура 
и јавно осветлување 

Корисниците од ТИРЗ Виница можат да добијат квалитетно и 
сигурно снабдување со потребните количини на електрична енергија и 
моќност од  ТС Виница 110/35/10kV.  

До сите градежни парцели предвидени се инфраструктурни 
коридори во кои ќе биде поставена и дистрибутивната 10kV мрежа. За 
електромрежата во градежните парцели треба да се изработи 
Архитектонско - урбанистички проект, а за надвор од планскиот опфат и 
Проект за инфраструктура. Во градежните парцели се дозволува 
поставување на една или повеќе дистрибутивни трафостаници, зависно 
од потребите и барањата на идните корисници. Трафостаниците може 
да се изградени во било кој дел од градежната парцела, а зависно од 
потребите на инвеститорот, се дозволува една трафостаница да биде 
напојна за корисници од повеќе градежни парцели.  

Приклучок на дистрибутивната мрежа на објектите ќе се изврши 
според добавената согласност која инвеститорот треба да ја побара од 
ЕВН Македонија.  

Целокупната електроинсталација треба да биде изведена 
согласно “Правилник за технички нормативи за изградба на надземни 
електроеенергетски водови со номинален напон од 1kV до 400kV”. 

За заштеда на енергија предвидена е можност да на крововите од 
градбите да се постават соларни панели со кои ќе се врши загревање на 
водата, како и примена на современи висококвалитетни изолациски 
материјали. 

Корисниците од ТИРЗ Виница во комуникацискиот сообраќај имаат 
можност да бидат приклучени на оптичкиот кабел кој минува покрај 
патниот правец Кочани-Виница.  

До сите градежни парцели предвидени се инфраструктурни 
коридори во кои со останатите, ќе биде поставена и телефонската 
мрежа. За електронско-комуникациската мрежата во градежните парцели 
треба да се изработи Архитектонско-урбанистички и проект за 
инфраструктура.  

На идните корисници на просторот во ТИРЗ " Виница " треба да им 
се остави можност да се приклучат на оператор за кој што тие ќе се 
определат, односно инфраструктурниот коридор за телефонската мрежа 
треба да има можност за приклучок на повеќе оператори. 

Новите технологии во сферата на комуникациите, размена на 
податоци, широкопојасните и други услуги ќе бидат имплементирани во 
ТИРЗ-от зависно од барањата на крајните корисници.  

ТИРЗ Виница, како и овој регион целосно е покриен со сигнал на 
мобилните оператори T-Mobile, ONE и VIP. 
 

Гасоводна инфраструктура  

Општи и посебни цели на долгорочниот развој 

Развојот на гасоводниот систем во Република Македонија во 
наредната фаза од својата изградба согласно планските решенија 
дадени во Просторниот план на Република Македонија и Физибилити 
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студијата за развој на гасоводниот систем, предвидува проширување на 
магистралната мрежа кон источниот дел на Републиката и изградба на 
разводен магистрален гасовод кон Виница. Капацитетот на планираниот 
дистрибутивен гасовод треба да ги задоволи потребите на 
индустриските капацитети како и индивидуалните и комерцијалните 
потрошувачи во попатните места кои ги поврзува.  

Со цел активностите во рамките на технолошката зона Виница 
нормално да се одвиваат, до реализацијата на гасниот магистрален 
дистрибутивен крак, делница 9, Вршаково-Кочани-Берово, се предвидува 
задоволувањето на енергетските потреби за загревање на објектите и за 
технолошките процеси, секој концесионер самостојно да го решава. Кога 
ќе се создадат условите за приклучување на гасната мрежа, ќе се 
изврши само модификација на постоечките опрема за работа на 
природен гас. 
 
Планирани капацитети 

Технолошката индустриска развојна зона Виница се наоѓа во 
непосредна близина на урбаниот опфат на градот и е со вкупна 
површина на опфат од 21,04 ха. Согласно Член 35 и 36 од Законот за 
технолошки индустриски развојни зони („Сл. Весник на РМ” бр. 14/07), во 
рамките на зоната се предвидува изградба на индустриски капацитети од 
лесната и незагадувачка индустрија и услужни објекти како, стоваришта, 
деловни простории и др.  

Природниот гас се планира првенствено да се користи како 
погонско гориво за затоплување на објектите, но и за технолошките 
процеси во зависност од барањата на поединечните индустриски 
потрошувачи. Големината на енергетската потрошувачка е утврдена врз 
основа на податоците за бројот и структурата на потрошувачите и 
вкупните потреби изнесуваат околу 4000 m3/h. Како основа за 
определување на  часовата потрошувачка на гас за греење, земен е во 
предвид фактот дека има 1000 грејни часови во текот на една грејна 
сезона.  
 
Мерно-регулациска станица 

ТИРЗ Виница е лоцирана во близина на градот Виница па оттаму 
економски најоправдано решение е нејзино поврзување преку главната 
мерно-регулациска станица наменета за снабдување на градот. Во 
рамките на зоната е предвидена парцела со соодветни димензии и 
дозволени растојанија до останатите објекти, на која би се сместила 
гасната мерно-регулациска станица кога ќе се создадат услови за 
нејзина реализација, односно услови за поврзување на зоната на 
градската гасна мрежа. Нејзината основна намена  ќе биде да ги 
прилагоди параметрите на гасот од градскиот гасовод на влез (pe=12 bar) 
кон примарната гасна мрежа во зоната на излез (pe=4 bar) и да го мери 
количеството на гас кое ќе се испорачува на зоната. 

Димензиите на оградениот простор на локацијата на МРС се 15х8 
метри и според "Правилникот за изградба, одржување и безбедно 
функционирање на гасоводни системи од челични цевки за работен 
притисок до 13 бари", (Сл. весник, бр.100/2009 г.) потребно е да се 
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смести во посебно изградени згради или метални ормани на посебни 
темели и на пропишани растојанија од останатите објекти. Капацитетот 
на мерно-регулационата станица треба да ги задоволи потребите на 
зоната од околу 4000 m3/h.  
 

Гасоводна цевна мрежа 

Примарниот гасовод заедно со останатите инфраструктурни 
инсталации ќе биде сместен во инфраструктурниот коридор на прописно 
растојание од една до друга инсталација.  

Гасоводната мрежа во рамките на градежните парцели, 
дополнително ќе се решава во согласност со локацијата и распоредот на 
индустриските капацитети во рамките на парцелата. Поврзување на 
индистриските објекти на секундарната гасната мрежа ќе биде со мерни 
сетови за секој потрошувач одделно. 
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IV.Карактеристики на просторот  
 

Планскиот опфат кој е предмет на изготвување на Државна 
урбанистичка планска документација за Технолошка индустиска развојна 
зона Виница, м.в. Поповец, КО Виница, општина Виница е со  површина 
од 21,04 хектари и е во рамките на Просторниот план на Република 
Македонија,  усвоен во (2004-2020 год.) 

Планскиот опфат е оддалечен од ГУП Виница кој е донесен од 
страна на Советот на општина Виница во 2008 година, на растојание од 
околу 650м. од најблиската точка. Во непосредна близина на планскиот 
опфат, односно на југоисточната граница на планскиот опфат е 
предвидена планска документација за автопатот Отовица (Велес) - 
Делчево (Црна скала, граница со Р. Бугарија) 

 

Податоци за природните чинители  кои можат да влијаат на развојот на 
територијата во рамките на планскиот опфат    

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир 
на вредности и обележја создадени од природата, без учество и 
влијание на човекот. Тие опфаќаат: географска и геопрометна положба 
на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, педолошки, 
хидрографски, сеизмички, климатски и др. 

Географски податоци 

Подрачјето на планскиот опфат за Државна урбанистичка планска 
документација за Технолошка индустиска развојна зона Виница, м.в. 
Поповец, КО Виница, општина Виница се наоѓа западно од градот 
Виница,  на оддалеченост од 2,17 км од влезот во градот, во близина на 
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селото Лески. Општина Зрновци е оддалечена 5 км од локацијата, а 
градот Кочани е на 10 км од локацијата. 

 

Релјефни услови, наклон и експозиција на терените 

Локацијата која е предмет на оваа Државната урбанистичка 
планска документација се наоѓа на надморска височина од 340 м. Целиот 
терен е со незначителен пад и наклонот на целиот терен изнесува 0,97% 
или приближно 1%, што е идеално за изградба на Технолошко 
индустриска развојна зона. 
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Геотектонски и инженериско-геолошки карактеристики  

Со оглед да не се познати инженерско-геолошките карактеристики 
на почвата на предметниот простор, при изработка на Архитектонско-
урбанистичките проекти за секоја градежна парцела поединечно од 
Државната урбанистичка планска документација, потребно е да се 
изработи посебен елаборат за геолошки и геотехнички карактеристики 
на земјиштето. 
 

Сеизмички карактеристики 

Според сеизмолошките истражувања на територијата на општина 
Виница, истата припаѓа на простор кој е подложен на чести земјотреси 
предизвикани од локални и подалечни епицентрални жаришта.  

Досегашните набљудувани интензитети зборуваат дека е 

регистрирана максимална јачина на земјотресите од 8по МСЦ скалата 
на територијата на градот со што истата припаѓа во сеизмички опасни 
зони. 

Климатски и микроклиматстски услови на регионот 

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир 
на вредности и обележја создадени од природата, без учество и 
влијание на човекот. Тие ги опфаќаат: географската и геопрометната 
положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, 
педолошки, хидрографски, сеизмички, климатски и др. 

Според географската положба, овој предел е изложен на 
влијанијата на континентално-субмедитеранската клима. Тоа е типично 
транслационо подрачје и во него се комбинираат влијанијата на 
субмедитеранската и источно континенталната клима. При тоа, за 
климата во оваа општина од големо значење е нејзината диспозитивна 
положба помеѓу двете грамадни маси - Осоговските Планини и 
Плачковица, како и конфигурацијата на самата Кочанско - Виничка 
Котлина, која што е широко отворена кон запад, а од сите страни е 
оградена со високи планини. На тој начин, котлината, каде што припаѓа и 
предметната локација, е заштитена од директното влијание на северните 
воздушни маси со планинскиот масив Осогово и од директните јужни 
влијанија со планинскиот масив Плачковица.  

Покрај географската ширина, надморската висина и пробивот на 
топол воздух по долината на р.Брегалница од Повардарието, врз 
климата во околината влијаат и други фактори кои незначително ја 
модифицираат. Поголемата надморска висина и близината на 
Осоговските планини придонесуваат летните горештини да бидат 
поретки во овој крај. Климата е карактеристична по тоа што тука се 
судираат две различни струења. Имено, по текот на р. Брегалница, 
продира во реонот изменето медитеранска клима, а откај Плачковица и 
Голак пробива континентална клима.  

Ветровите се исто така честа појава во овој регион. Застапени се 
ветровите од сите 8 правци со доминација на ветровите од југозападен 
правец и од североисточен правец. Југозападниот ветар е со просечни 
честини 155‰. средна брзина од 2,2 м/сек и максимална брзина од 8 
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бофори. Втор по зачестеност е северниот ветар со просечна честина 110 
‰ и брзина 2,1 м/сек и максимална брзина од 8 бофори.  

Просечно годишно на овој простор паѓаат 516,1 мм врнежи, и тоа 
најмногу во ноември месец 60,2 мм, а најмалку во септември со 32,1 мм. 
Мразниот период изнесува 148 дена, просечно последниот пролетен 
мразен ден е 30-03, а апсолутен краен пролетен мраз е забележан 
28.04.1984 год. Првиот есенски мраз просечно се јавува 3-11, а 
апсолутен почеток на мразниот период е забележан на 7.10.1971 год. 
Бројот на денови со снег е 18. Магливи денови во овој простор има само 
околу 6 дена годишно. Просечен број на денови кога паѓа град е 19 дена. 
Ведри денови има годишно 80, облачни денови 150 и тмурни денови 135. 
Влажноста на воздухот изнесува 70%. Најголема е во декември месец со 
81%, а најмала во јули месец со 60%. Просечно годишната температура 
на воздухот е 130°С, а годишна амплитуда е 22,10°С среден годишен 
минимум на температурата е 6,50°С, каде што јануари е најладен со -
3,20°С и најтопол јуни со 150°С. Средногодишен максимум е 18,60°С 
јануари со 5,30°С и јули со 29,90°С. Апсолутен максимум е забележан 8-
7-1988 год. од 41,20°С, а апсолутен минимум е забележан на 26.01.1963 
год. од -22,60°С. 

 
 

Хидрографија и хидрологија 

Просторот на кој се предвидува изградба на ТИРЗ Виница се наоѓа 
во водостопанското подрачје “Средна и Долна Брегалница“ кое го 
опфаѓа сливот на реката Брегалница од браната на акумулацијата 
Калиманци до вливот во реката Вардар.  

Во границите на планскиот опфат нема регистрирано речни 
водотеци. 

Во близина, на северозпадната страна од планскиот опфат тече 
Градечка Река. Водите од реката се користат за водоснабдување на 
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градот Виница и за наводнување на замјоделските површини од ХС 
“Брегалница“. 

Пејзаж и природни ресурси 

Подрачјето на планскиот опфат претставува рамен терен со 
незначителен наклон и е без некои поголеми особености на категорија 
на предел со природни, пејзажни карактеристики. 

Основни податоци за Општина Виница  

Географска положба 
 
Општина Виница се наоѓа во источниот дел на Македонија и со својата 
површина од 334 kм2 e една од помалите општини. Го зафаќа 
југоисточниот дел од Виничко - Кочанската котлина. Таа од јужната 
страна е ограничена со северните падини на планината Плачковица и на 
исток со падините на планината Голак. Припаѓа на Источниот плански 
регион. Општинскиот центар се простира помеѓу Виничка и Градечка 
река, но се шири во сите правци. Покрај градот Виница во Општината 
има уште 16 населени места. Местоположбата на Општината 
овозможува добра поврзаност со соседните општини во регионот. 
 
Рељеф 
 
Со својата местоположба во Општината јасно се дефинирани планински, 
ридски и котлински релјефни структури. На јужната и источната страна 
доминираат планините Плачковица со највисок врв Лисец 1754 м и Голак 
со висина до 1000 м. Поради своите карактеристики, на падините на 
овие планини се одвојува ридестиот релјеф. Рамничарскиот релјеф на 
Општината е доминантен во северниот и западниот дел и се наоѓа на 
надморска височина од 390-450 м и ги опфаќа долината на реката 
Брегалница и дел од Виничко – Кочанската котлина. Карактеристиките на 
релјефот го дефинираат и развојот на општината, така што во 
рамничарските предели доминира полјоделството, а додека во 
повисоките предели доминираат шумите и ливадите кои се основа за 
дрвната индустрија и сточарството. 
 
Клима 
 
Со својата место положба општината Виница е заштитена од продирање 
на студени ветрови од север со Осоговските Планини, а од топлите 
ветрови од јужната страна со Плачковица. Главниот продор на топлите 
воздушни струи е од Повардарието преку долината на Брегалница. Ова 
влијание ја дефинира климата како умерено континентална, но околните 
планини со своето влијание донекаде ја менуваат. Просечната годишна 
температура изнесува 13ºС. Најладен месец е јануари со 1,6ºС, а 
најтопол јули со 23,5ºС, преодот од зима во лето е брз како влијание на 
континенталната клима. Најчесто во општината дува југозападен ветер 
кој е топол и благ, како последица на продирање на топлите воздушни 
струи од Повардарието и најизразен е во пролетните и есенските 
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месеци. Покрај овој ветер често се јавува и северозападен ветер кој е 
постуден, а нај изразен е во март. Според метеоролошките податоци 
просечно годишно во Виница има околу 530 мм врнежи, при што 
доминантен е дождот со учество од 90%. Најврнежлив месец е мај 
додека најсув е август. Конфигурацијата на теренот и климатските 
влијанија овозможуваат да има само 7 магловити денови во годината. 
 
Население 
 
Во текот на времето, откако се водат пописи во државата, бројот на 
население постојано варира поради социо – економските промени во 
општеството, така да до 1961 година населението се намалува поради 
иселување на населението од Општината, а потоа расте градското 
население, но за цело време се чувствува миграција село – град и 
иселување на населението во поголемите градови и во странство. 
Поради тоа во периодот 1995-2005 година се јавува повторно 
намалување на населението и во 2005 година во општината живееле 
околу 19000 жители, од кои во градот живеат околу 10000. Според 
образование доминира население со средно и пониско образование. 
Главен проблем во општината е големата невработеност која изнесува 
дури 46% од работоспособното население и заради тоа се потребни 
интензивни активности да се подобрат условите за нови вработувања. 
 
Стопанство 
 
Населението во општина Виница претежно се занимава со земјоделие, 
додека во градот доминираат неколку индустриски објекти од различни 
сектори и услужните дејности. Главни индустриски капацитети во Виница 
се: Фабриката за градежни материјали „Тондах“, Текстилните фабрики 
„Трико“, „Винка“ и „Виничанка“, дрвно преработувачките капацитети 
„Мебел – Ви“ и „Мебел Трејд“, прехранбената индустрија „Винчини“ и 
други помали капацитети. 
Развој на градот Виница е темели на обнова и реконструкција на 
постојната индустрија и на поголема застапеност на услужните дејности. 
Планирани се изградби на нови стопански капацитети од мало и средно 
стопанство, со создавање на услови за траен и одржлив стопански 
развој. 
 
Културно наследство 
 
Во општина Виница најпознат археолошки локалитет е Виничкото Кале 
каде се пронајдени автентични теракотни икони од ранохристијанскиот 
период и пленат со својата оригиналност. За зачувување на културното 
наследство за потребите на ГУП на градот, изработен е Елаборат од 
страна на Националниот конзерваторски центар – Скопје, Заштитно 
конзерваторски основи на недвижно културно наследство. Општината 
Виница спаѓа во редот на неоптоварени средини во однос на животната 
средина, како резултат на малиот број на жители, незастапеноста на 
тешка индустрија, климатските фактори и секако грижата за животната 
средина. 



Извештај за стратегиска оцена на животната средина 

 
45 

 

 
 

Опис на сегашната состојба со животната средина во планскиот 
опфат 
 

Основен предуслов за идентификација на проблемите со 
животната средина и поставување на стратешки цели за надминување и 
унапредување на истите е идентификацијата и оцената на сегашната 
состојба со медиуми на животната средина (воздух, вода, отпад, почва, 
биодиверзитет, бучава), како и со користењето на земјиштето и 
природните ресурси во општината. 

Со оглед на тоа што во планираниот простор до сега не се вршени 
мерења, следења и истражувања на основните витални компоненти 
воздухот, водата, тлото, бучавата и тврдиот отпадок, пореметувањата во 
екосистемот во целост не можат да се откријат, а оценката за состојбите 
произлегува исклучиво од дејстувањето на човекот и неговите 
активности во овој простор. 
 
Воздух 
 

Главен извор на загадување е индустријата која во екосистемот 
емитира, гасови, пареи, чад магла, прашина и ареосоли. Загадувањето 
на воздухот најповеќе е резултат на преработка на сулфидни 
концентрации на обоени метали, како и на согорување на кокс и други 
карбофилни горива во индустријата и домаќинствата. 

На загадувањата на воздухот многу влијае топографијата на 
теренот, висината на индустриските оџаци и атмосферските услови. 
Најкритично загадување е во услови на отсуство на хоризонтално и 
вертикално струење на воздухот, особено кога е истото проследено со 
температурни инверзии.  

Максимално дозволени количини на штетни материи според 
законската регулатива треба да се движат во следните граници: 
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Најрационален и ефикасен начин за заштита на животната 

средина од штетните влијанија врз воздухот е превентивното делување 
и спречување на продукција на штетни емисии во самите извори на 
нивно создавање. Квалитетот на воздухот најмногу го нарушува 
присуството на гасови, прашини и други штетни материи кои негативно 
влијаат врз здравјето на луѓето, екосистемите и природните создадени 
вредности. 

Една од мерките за реализација на превентивниот пристап во 
заштитата на воздухот е обезбедување на солидно согорување во 
огништата на разните горивни инсталации и добра карбурација на 
горивата во моторите со внатрешно согорување.  

Исто така, значајни мерки кои придонесуваат за надминување на 
проблемот со загадување на воздухот се: 
- изградба на широки улици кои овозможуваат брзо проветрување; 
- зголемување на површините со зелени насади и дрвореди; 
- подобрување на коефициентот помеѓу изградените и слободните 
површини; 
- подигање зелени појаси околу индустриските зони, производните 
капацитети, резервоарите за вода и др. 

Тековни проблеми во областа воздух во општината Виница: 
1. Непостоењето на мониторинг станици лоцирани на територија на 

Општината (за следење на емисиите на загадувачки материи во 
воздухот), 

2. Неискористеност на топлите геотермални води (да бидат 
искористени за централно греење, со што ќе се намали сечењето 
на шумите, а воедно ќе се намалат концентрациите на чад во 
воздухот), и 

3. Изградбата на заобиколен магистрален пат (за намалување на 
издувните гасови и бучавата во централното градско подрачје). 

 
Вода 
 

Хидрографијата на Општина Виница ја сочинуваат: речната 
мрежа, вештачката акумулација и многубројните извори, меѓу кои и 
минералните. Брегалница е најголемата река во општината која 
поминува северно од градот на оддалеченост од 3,5 км. Извира од 
Малешевските Планини на надморска височина од 1.720 м, со вкупна 
должина од 225 км и среден проток на водата при утоката од 28 м/сек. 

Реката Брегалница припаѓа на Егејскиот слив и е лева притока на 
рекатаВардар. Нејзините притоки како Ткајанец и Боров Дол од десната 
страна и Црнокаменски Дол, Црвенец и Кадински (Оџов) Дол од левата 
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страна се сиромашни со вода, а во летните периоди можат и сосема да 
пресушат. 

Од хидрографски аспект треба да се истакне зафатот на реката за 
изградба на хидромелиоративниот систем “Брегалница”, како и 
изградбата на акумулационата брана “Калиманци”, во која се 
акумулирани 110 милиони метри кубни вода. Со водата од браната 2 се 
наводнува Кочанско, Виничко и Овче Поле. Браната зафаќа површина од 
4,23 км , должина од 14 км, ширина од 0,3кми длабочина преку 80 м. 

Во Виничко Поле Брегалница од левата страна прима неколку 
притоки од кои Осојница е најголемата река, а потоа Виничка и Градечка 
Река. Осојница извира на 1.300 м височина и е долга околу 30 км. 
Нејзини главни притоки се Блатешница и Липечка Река од левата страна 
и Сушица, Пеклашница и Драгобрашка Река, од десната страна. 

Левите притоки извираат од пределите на Плачковица и се богати 
со врнежи, додека десните притоки на Осојница извираат од предели со 
пониска надморска височина и се посиромашни со вода, особено во 
летниот период кога се случува и да пресушат. Водите на реката 
Осојница и нејзините притоки служат за наводнување на полињата, 
особено со тутун и ориз. Од протечните води на Осојница, Градечка и 
Виничка Река се наводнуваат 210 ха плодна земја. Вкупно се 
наводнуваат 1.140 ха. На јужната страна на с.Истибања постои значаен 
термоминерален извор со температура на водата од 68°С и капацитет од 
5 л/сек водата претставува огромно богатство, а некогаш постоела и 
бања, за чие постоење има податоци од турско време.  

Топлата минерална вода е од големо значење за општина Виница, 
посебно за с. Истибања, која покрај затоплување на оранжериското 
производство на раноградинарски култури и цвеќе, во иднина се очекува 
да се користи и за развивање на бањскиот туризам со изградба на 
современа бања. Во самата алувијална рамнина има и подземни води 
кои населението со копање на бунари и поставување на пумпи ги 
користи за индивидуални потреби. Водата има големо значење за 
развојот на Општината. Здравата и чиста планинска вода се користи за 
пиење и наводнување на земјоделски површини преку изградената 
каналска мрежа. Големо значење водите имаат и за сточниот фонд. Во 
реките се среќаваат повеќе видови риба. За побрз натамошен развој на 
општина Виница се планираат помали акумулациони објекти наВиничка 
и Градечка Река, и поголем зафат на реката Осојница. 

Општина Виница во поглед на хидролошката состојба не е многу 
богата со води. Низ Општината протекуваат неколку реки кои имаат вода 
преку цела година, а тоа се: Брегалница, Осојница, Градечкарека и 
Блатешница. Другите помали реки се: Сушица, Виничка река, Трсинска 
Река, Пекљанска Река, Железница. Тие располагаат со мала количина 
на вода и тоа само во зимскиот период, а во летниот период целосно 
пресушуваат. 

Водата од сите реки пред се се користи за наводнување освен, р. 
Градечка од која градот Виница се снабдува со вода запиење. 

Водоснабдувањето на градот Виница од оваа река е преку 
Фабриката за преработка на вода. Капацитетот на фабрикатае 120 л/с, а 
среднодневната потрошувачка на градоте 40 л/с. 
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Меѓутоа, во летните месеци кога потрошувачката достигнува и до 
100 л/с, и при недостаток на вода од Градечка Река како дополнителен 
извор се користат бунарите. 

Проблеми со недостаток на вода за пиење се јавуваат во неколку 
селски населби кои се од разбиен тип, во кои нема поголем извор за 
водоснабдување и не е решено водоснабдувањето. Тоа се: селото 
Калиманци и маалата: Капетанци, Бобии, Цветанци, Стојчовци од атарот 
на село Драгобраште и село Грљани (околу 1% од вкупниот број на 
жители). Квалитетот на водата за пиење секојдневно се контролира во 
лабораторијата во Фабриката за преработка на вода, која е во состав на 
ЈП Солидарност-Виница и во Заводот за здравствена заштита - Кочани. 
Квалитетот на водата за пиење е задоволувачки, односно водата за 
пиење одговара на Правилникот за безбедност на водата за пиење („Сл. 
Весник на РМ” бр. 57/04). Анализите воградот Виница се вршат од 7 
мерни места, додека во населените места во зависност од бројот на 
жители различно по: 1 анализа месечно или 1 неделно. 

Тековни проблеми во областа води во општината Виница: 
1. Непостоење на канализациона мрежа во селските средини; 
2. Директно излевање на комуналните отпадни води во речните 

корита; 
3. Непостоење на ниту една пречистителна станица за отпадни води 

во Општината; 
4. Нецелосно решено водоснабдување во пооделни населени места 

во Општината; 
5. Непостоење на акумулација за водоснабдување и наводнување; 
6. Нерегулирани речни корита; 
7. Неодржување на системот за наводнување од страна на 

водостопанската организација и 
8. Непостоење контрола на употребата на хемиски заштитни 

средства. 
 
Отпад 
 

Човекот со својата активност продуцира големи количини на цврст 
отпад. Со процесот на индустријализацијата, урбанизацијата и 
зголемување на стандардот на живеење, овие количини покажуваат 
тренд на пораст. Комуналниот и технолошкиот-неопасен отпад е во 
корелација со развојот на Општината. Поголем дел од комуналниот 
отпад се создава од човекот и терцијарните дејности (трговија, 
угостителство), а технолошкиот-неопасен отпад се продуцира од 
производните дејности. За општина Виница со оглед на стопанската 
структура, значајно влијание врз количината на цврстиот отпад покрај 
индустријата имаат и земјоделието.  

Собирањето на отпадот во Виница и с. Јакимово го врши ЈП за 
комунални работи Солидарност, Виница. ЈП за комунални работи 
Солидарност, Виница е организирано како јавно претпријатие за вршење 
на комунални дејности од јавен и општествен интерес, кои претставуваат 
незаменлив услов за животот и работата на граѓаните и другите субјекти 
на подрачјето на Општина Виница. ЈП за комунални работи Солидарност 
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располага со 80 вработени кои ги извршуваат следниве основни 
дејности: 

 Зафаќање, преработка, дистрибуција и наплата на вода за пиење; 

 Одржување на водоснабдителните системи; 

 Одржување на јавната комунална хигиена; 

 Одржување на јавното градско зеленило, водотеците и спортските 
терени, и 

 Одржување на христијанските гробишта. 
Во с. Блатец отпадот го собира ЈКП Кале Блатец, во с. Истибања 

Месната заедница имаорганизирано собирање на отпад, во с. Пекљани 
МЗ има одредено место каде треба да се исфрла отпадот. Од другите 
населени места отпадот не се собира организирано, туку се исфрла по 
дворовите, нивите, се гори или пак се исфрла на јавни површини или 
речни корита. 

Отпадот од домаќинствата се изнесува двапати во неделата, а од 
индустриските капацитети по договор, но најчесто три пати неделно. 
Ситуацијата е најалармантна во с. Градец каде отпадот населението го 
исфрла во дворовите или најчесто во Виничка Река, а потоа тој отпад 
доаѓа во градот Виница и претставува непријатна слика за изгледот на 
реката. Тоа најчесто се случува кога има врнежи од дожд и реката има 
поголема количина вода. 

Покрај во градот Виница, ЈП за комунални работи Солидарност го 
организира собирањето на отпадот само уште во с. Јакимово, а во 
останатите населени места нема организирано собирање на отпад. 

Голем проблем во општината, а посебно за с. Лески претставува 
Виничкото ѓубриште на кое ЈКП Солидарност го одлага комуналниот 
цврст и технолошки отпад, како и ѓубриштето во с. Блатец. Имено, од 
ѓубриштето во Виница (кое е на 500 м воздушна линија од с. Лески) во 
попладневните и вечерните часови кога нема стражар од ЈКП доаѓа до 
намерно или ненамерно запалување на отпадот и појава на дим (чад) кој 
се движи најчесто кон с. Лески и се шири непријатна миризба. Жителите 
постојано реагираат, но сега за сега нема услови за дослоцирање на 
ѓубриштето, кое е таму лоцирано веќе 20-тина години. Голем проблем 
претставува и ѓубриштето во Блатец кое се наоѓа веднаш до стариот пат 
од Блатец кон Берово, и истото не е оградено при што отпадот се 
расфрлува и од другата страна на патот. 

Општина Виница активно учествува во проектот за изградба на 
регионална депонија за Централно - источниот регион од Р. Македонија, 
така што со реализацијата на проектот и изградбата на регионалната 
депонија (се планира да биде лоцирана во Општина Карбинци), во 
голема мера ќе се подобри состојбата со отпадот.  

Што се однесува до индустрискиот опасен отпад, во општина 
Виница нема капацитети кои создаваат опасен отпад, нема тешка 
индустрија, развиено е малото стопанство, така што отпадот од 
индустријата нема карактеристики на опасен отпад и се складира на исто 
место со комуналниот отпад. 

Тековни проблеми во областа отпад во општината Виница: 
1. Непостоење на уредена депонија за депонирање на отпадот од 

територијата на општина Виница. 
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2. Постоечката Градска депонија не ги исполнува стандардите 
согласно Законот за управување со отпад. 

3. Несоодветно постапување со отпадот (собирање, селектирање, 
транспортирање, третман, преработка, складирање и 
отстранување на отпадот), и 

4. Не постои План за управување со отпадот за општина Виница 
согласно Законот за управување со отпад. 

 
Почва 
 

Квалитетот на почвите претставува основен предуслов за 
остварување на одржливиот развој. Современите процеси на 
урбанизација и особено користењето на земјиштето за стопански цели 
најдиректно влијае врз интензитетот на користење на земјиштето и 
промената на неговиот квалитет. Постојат многу причинители кои 
предизвикуваат оштетување и загрозување на земјиштето: загадените 
отпадни води, исталожените честици од воздухот (тешки метали и сл.), 
ерозијата, нерационалното користење на хемиски средства во 
земјоделството, сообраќајниците, депониите, урбаните и руралните 
населби, добиточните фарми со несоодветна изградба на помошни 
објекти, викенд населбите, инфраструктурните системи и др.  

Користењето на арско и вештачко ѓубре и пестициди се одвива без 
соодветна контрола. Некои пестициди имаат висока токсичност со голем 
ризик по здравјето на човекот и негативни влијанија врз растенијата, 
животните и екосистемот.  

За да се спречат негативните последици од примената на 
хемиските препарати и вештачките ѓубрива во земјоделието, неопходне 
е да се намалат количините на оптималното ниво и едновремено нивно 
супституирање со воведување и примена на био пестициди и органски 
ѓубрива со кои се обезбедува продукција на здрави и еколошки чисти 
производи.  

Биопестицидите претставуваат живи организми, микроорганизми 
или производи на нивните животни процеси. Хигиенските предности од 
употреба на биопестицидите се: 
• отсуство на негативни ефекти врз флората и фауната, 
• отсуство на загадување на животната средина, 
• отсуство на резидуи (остатоци) во хранливите продукти, 
• нерегистрирана отпорност кон нив. 

Тековни проблеми во областа почви и искористување на 
земјиштето во општината Виница: 

1. Неконтролирана употреба на хемиски заштитни средства; 
2. Неконтролирана употреба на вештачки ѓубрива; 
3. Зафаќање на обработливо земјоделско земјиште со индустриски 

капацитети и индивидуални станбени објекти, и 
4. Загадување на водата која се користи за наводнување на 

земјоделските култури. 
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Сегашни проблеми со животната средина во и околу 
планскиот опфат 
 

Проблемите со генерирање на отпадот се разгледуваат како 
влијание врз површинските и подземните води, влијание на 
загадувањето на почвите и индиректно како влијание врз квалитетот на 
воздухот и почвите и индиректно како влијание врз квалитетот на 
воздухот и создавањето на стакленички гасови (климатски промени). 

Врз основа на евидентирање на најосетливите елементи на 
животната средина во планскиот опфат кои се нарекуваат и елементи на 
Стратегиска оцена на животната средина (Елементи на СОЖС) се 
воспоставуваат цели на стратегиска оцена на животна средина (Цели на 
СОЖС) и се дефинирани можни индикатори за секоја цел. 

Во процесот на Стратегиска оцена на влијание на планскиот 
документ врз животната средина важно е да се види како, на кој начин, 
со која јачина и интензитет целите на планскиот документ влијаат врз 
целите на СОЖС со цел да се предвидат мерки за спречување на 
влијанијата и да се предложи соодветен план за мониторинг на 
индикаторите за секоја цел на СОЖС. 

За целосно да се заокружи процесот на заштитата на животната 
средина потребно е да се направи анализа и да се дефинира своевиден 
катастар на загадувачи во општината, да се одвои атмосферската од 
фекалната канализација како и питката од техничката вода и да се 
обезбеди начин за справување со градежниот отпад и отпадот опасен по 
здравјето, како и воведување на систем на селекција на истиот. 

На следната табела се прикажани сегашните проблеми со 
елементите на животната средина: 
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V. Состојба без имплементација на планскиот 
документ 

 
За значењето на реализација на ДУПД за технолошка индустриска 

развојна зона Виница, м.в. Поповец, КО Виница, општина Виница треба 
да се земе во предвид и сегашната состојба со најосетливите елементи 
на животната средина на планскиот опфат. 

Исто така, се разгледува опцијата без да се спроведе (bussiness 
as usual) планска активност, односно работите да останат во 
првобитната положба. 

Во конкретниот случај, доколку ДУПД за технолошка индустриска 
развојна зона Виница, м.в. Поповец, КО Виница, општина Виница, не се 
спроведе се очекуваат следниве последици: 

 непланско искористување на просторот; 

 нема развој на стопанството; 

 намалени приходи во буџетот; 

 намалена можност за вработување; 

 пораст на миграцијач 

 нарушување на квалитетот на медиумите во животната средина; 

 интензивно загадување со отпадни материи (цврст, комунален, 
индустриски и други видови на отпад); 

 отсуство на финансиски инвестирања што би се довело до слаб 
економски развој; 

 намален животен стандард, и 

 испуштање на можноста за економски-одржлив развој. 
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VI. Алтернативи и чинители за избор на 
алтернатива 
 

Реализацијата на ДУПД за технолошка индустриска развојна зона 
Виница, м.в. Поповец, КО Виница, општина Виница е од особено 
значење за реализирање на наменски содржини и функционална 
операционализација за развој на планскиот опфат, општината и 
генерално на Република Македонија.  

Реализацијата на овој Плански документ е од фундаментално 
значење и претставува основа за негово економско оживување.  

Секако, особено значајно е за изготвување на стратешка оцена, 
што е и вообичаена постапка, да се изанализира варијантата (Bussines 
as usual scenario), односно опцијата од неспроведување на планското 
решение со што состојбата би останала онаква каква што е. Во таквиот 
случај реално е да се очекува да не се промени фактичката состојба, 
односно да продолжат трендовите на уште поголема пасивизација на 
анализираниот плански регион.  

Во тој случај реално е да се очекуваат следните трендови:  

 иницирање на уште поголема стагнација на регионот; 

 намалување на економската вредност на земјиштето; 

 неперспективност за младите генерации; 

 деградирано земјиште. 
Имплементацијата на предложениот плански документ не е во 

конфликт со други планови, не се наоѓа во заштитено подрачје и 
предвиденото решение ќе допринесе во развој на стопанството и 
мобилизирање на работна сила. 

Реализирањето на планските решенија со избраната намена во 
просторот ќе овозможи искористување на поволната географска 
положба на локацијата, искористување на поволните микроклиматски 
услови и добрата поставеност во однос на сообраќајната поврзаност со 
околните населени места, зголемување на атрактивноста на просторот 
преку изградба на содржини кои се вклопуваат во пределот и 
подобрување на стопанството и квалитетот на живот на локалното 
население.   

Со реализација на втората алтернатива се овозможува локацијата 
да прерасне како единствена просторна и функционална целина која ќе 
даде голем допринос за развојот на локалната и национална економија, 
истовремено имајќи го за цел анимирањето на интересот на странски 
инвеститори за реализација на предложената програма како ориентација 
во актуелните економски тенденции на државата. 

Според сето погоре презентирано се препорачува на планерот да 
ја примени втората алтернатива за планирање на локалитетот. 
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VII. Претпоставени влијанија  
 

Имплементацијата на планските решенија од ДУПД за технолошка 
индустриска развојна зона Виница, м.в. Поповец, КО Виница, општина 
Виница, може да има негативно, односно позитивно влијание врз 
животната средина. Извештајот за Стратегиска оцена ги зема во предвид 
влијанијата врз водата, воздухот и почвата, биодиверзитетот, пределите 
и нивните пејзажни вредности, природното и културното наследство, 
како и влијанијата врз социо-економската состојба и здравјето на луѓето 
во општина Виница.  

Извештајот за Стратегиска оцена не вклучува детална анализа на 
поединечните развојни проекти, туку ги анализира влијанијата врз 
медиумите и областите во животната средина во поширок контекст. Во 
Извештајот е направена проценка на потенцијалните влијанија врз 
животната средина и социо-економските аспекти, додека, во 
подоцнежните фази, преку Студиите за оцена на влијание врз животната 
средина или Елаборатите за заштита на животната средина, кои 
произлегуваат како законска обврска на основа на укажаните 
потенцијални негативни влијанија се прават детални анализи и 
препораки. 

Согласно Законот за животна средина и Уредбата за 
определување на критериумите врз основа на кои се утврдува потребата 
за спроведување на постапката за оценка на влијанијата врз животната 
средина потребно е да се утврди потреба за спроврдување на постапка 
за оценка на влијанието на проектот врз животната средина. Потребата 
од оцена на влијанијата врз животната средина ја донесува Органот на 
државната управа надлежен за работите од областа на животната 
средина. Согласно Законот за животна средина, како и Законот за 
заштита на природата, правните или физичките лица кој вршат дејности 
или активности кои не спаѓаат во проектите за кои се спроведува 
постапка за оцена на влијанието врз животната средина се должни да 
изготват Елаборат за заштита на животната средина, со цел да се оцени 
влијанието на дејностите или активностите врз животната средина, пред 
да започнат со спроведување на проектот и истиот да го достават до 
органот надлежен за одобрување на спроведувањето на проектот. 

 
Влијание врз демографскиот фактор 
 

Реализацијата на предвидената содржина од планскиот опфат не 
само што ќе ја запре економската миграцијата на локалното население 
туку и ќе претставува позитивен стимул за демографскиот развој. Исто 
така, ќе има позитивни влијанија на долгорочна основа и на зголемување 
на наталитетот, како уште еден позитивен елемент на демографскиот 
развој. Ова од причина што инвестиционите вложувања за реализација 
на оваа планска содржина ќе значат зголемување на животниот 
стандард и квалитетот на живеењето. 
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Влијание врз човековото здравје 
 

Заради намената на објектите предвидени за изградба надвор од 
зоната на домување и индивидуалните стамбени објекти не се очекува 
да се предизвика негативни влијанија врз здравјето на локалното 
население. Во однос на влијанието врз човековото здравје не се 
очекуваат негативни влијанија имајќи ја, пред се во предвид намената. 
Можни влијанија би имало при изградба на опфатот, но тоа ќе биде само 
во период на изградбата за што ќе се предвидат посебни мерки во 
Студијата за оценка на влијание врз животната средина или елаборатите 
за животна средина. 

Со имплементацијата на планот може да се предизвикааат 
евентуално  одредени негативни влијанија врз здравјето на луѓето од 
аспект на: 
• Неправилно управување со животната средина; 
• Неправилно постапување со отпадот од расчистувањето на 
теренот во подготвителните активности. 

Поради транспортот на градежен материјал, работната сила, како 
и  бучавата предизвикана од зголемениот сообраќај која може да се 
покачи, но само во периодот на градежната фаза. Емисијата на прашина 
и издувни гасови од моторните возила и тешката механизација ќе се 
покачат поради изведување на градежни активности. 

Обезбедувањето на парковско и заштитно зеленило и останато 
хортиклултурно уредување на просторот ќе биде во функција на 
подобрување на здравјето на луѓето што е опфатено и со планската 
содржина во планскиот опфат каде ќе се имплементира планот.  

Подетална анализа од евентуалните влијанија врз човековото 
здравје ќе се разгледаат во понатамошните фази преку изработката на 
студиите за оценка за влијанието на животната средина или 
елаборатите за заштита на животната средина од различни аспекти на 
медиумите на животната средина што е и законска обврска. 
 
Влијание врз социо-економската состојба 
 

Имплементацијата на ДУПД за технолошка индустриска развојна 
зона Виница, м.в. Поповец, КО Виница, општина Виница, ќе има 
позитивно влијание врз социо-економскиот развој на општината и 
пошироко во стимулирање на економските активности, зголемување на 
стапката на економскиот раст, зголемување на доходот по глава на 
жител, проектирањето, комуналните дејности, градежништвото, 
трговијата и сл., зголемување на приходите на локалната самоуправа, 
подобрување на комуналната инфраструктура, подобрување на 
инфраструктурата и уреденост на просторот и зголемување на 
квалитетот на живеењето. 
 
Влијание врз квалитетот на амбиентниот воздух 
 

Во ДУПД за технолошка индустриска развојна зона Виница, м.в. 
Поповец, КО Виница, општина Виница, основни загадувачи на просторот 
ќе претставуваат постоењето на транспортот по сообраќајниците во 
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непосредната околина и зголемената концентрација на возила на 
магистралниот пат А3 што ќе влијае на зголемување на концентрацијата 
на присутни честици во воздухот. Одредени краткорочни влијанија врз 
квалитетот на воздухот се очекуваат и во време на градбата-изведбата 
на земјени и градежни работи при што се очекува појава на прашина, 
како фугитивна емисија на најситни честички на прашина и песок. Треба 
да се напомене дека во рамките на планскиот опфат се очекува 
зголемена фреквенција на возила, но не се очекува дека тоа ќе биде 
дополнително нарушување на квалитетот на амбиенталниот воздух. Со 
новите еколошки горива и современите технологии и техники на 
согорување на истите намалувањето на емисиите ќе бидат редуцирани 
или сведени на минимум. 

Евентуалните негативни влијанија врз квалитетот на амбиентниот 
воздух ќе бидат детално анализирани при изработката на студиите за 
Оценка за влијанието на животната средина или елаборатите за заштита 
на животната средина што се законска обврска. 
 
Влијанија врз климатски промени 
 

Со оглед на локацијата на која се предвидува реализацијата на 
оваа планска содржина не се очекува дека ќе има климатски промени. 
Постои опција од искористување на обновливи извори на енергија, 
соларната енергија како енергетски ресурс. 
 
Влијание предизвикано од зголемена бучава 
 

Во фаза на имплементација на планираните активности за 
инфраструктурно опремување на планскиот опфат и изградба на 
инфраструктурната мрежа треба да се очекува зголемена бучава. Како 
извори на бучава ќе се јават градежната механизација. 

Доколку при имплементација на планскиот опфат се применат 
мерките дефинирани согласно Стратегиската оцена на влијанијата врз 
животната средина од секоја посебна активност ќе се намалат 
очекуваните ефекти од зголемена бучава и ќе се сведат на дозволените 
нивоа, во согласност со Законот за заштита од бучава во животната 
средина и прописите донесени врз основа на овој закон. 

 
Влијание од вибрации 
 

Во планската задача за реализацијата на планскиот опфат не се 
предвидени дејности кој ќе продуцираат постојани извори на вибрации, 
освен во периодот на изградба на објектите и инфраструктурата.  
 
Влијание врз квалитетот на водите 
 

Со имплементацијата на планот не се очекуваат влијанија врз 
подземните води кои ќе се одвиваат во рамките на планскиот опфат како 
и предвиденото управување со отпадот. Со плановите за развој на 
водоснабдувањето во Виница и околните села се предвидува селото 
Лески да се поврзе на водоснабдителна мрежа на градот. Се предвидува 
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изградба на нова водоводна линија Ф150 на која ќе се поврзе селото. На 
оваа водоводна линија има можности за поврзување и на Зоната. 
Приклучувањето на водоснабдителниот систем ќе биде врз основа на 
услови одредени од ЈП “Солидарност“ - Виница во чија надлежност е 
стопанисувањето со системот. 

Техничката вода ќе се обезбеди од бунари кои ќе бидат изведени 
во близина на Градечка Река.  

Во Зоната се предвидува изградба на сепарациска канализациска 
мрежа - фекална и атмосферска канализација. 

Во фекалната канализациска мрежа ќе се испуштаат санитарните 
отпадни води и отпадните води од технолошкиот процес. Отпадните 
води пред да се испуштат во примарната канализациска мрежа ќе бидат 
подложени на третман во пречистителни станици поставени во 
границите на сопствените градежни парцели. Пречистителната станица 
може да биде и заедничка за корисници од две или повеќе градежните 
парцели, врз основа на заеднички договор. Проектирањето и 
изведувањето на канализационата мрежа ќе се врши по важечките 
прописи и стандарди. 

Евентуалните влијанија врз квалитетот на водите ќе се разгледаат 
подетално преку студиите или елаборатите за заштита на животна 
средина. 
 
Влијание врз почвата 
 

Евентуалните влијанија врз почвата може да произлезат од 
несоодветно управување со отпадните води, генерираниот отпад, 
издувните гасови од превозните средства и сл. Активностите во 
конструктивната фаза може да предизвикаат загадување на почвата со 
истекување на масло од механизацијата. Доколку неправилно се 
управува со овие материјали може да дојде до негативно влијание врз 
почвата. Исто така, движењето на тешката механизација може да доведе 
до набивање на почвата. 

Сите овие влијанија во Планот за изградба се предвидени мерки и 
активности за управување со животната средина. 

Поцелосна анализа од сите аспекти на влијанијата на почвата ќе 
бидат предмет на посебни Студии или Елаборати согласно Законот. 

 
Влијание врз пределот 
 

Имплементацијата на ДУПД за технолошка индустриска развојна 
зона Виница, м.в. Поповец, КО Виница, општина Виница, нема да има 
влијание врз пределот од причина што целта на овој документ е да се 
создадат реални услови за одржлив развој и подобро живеење.  

Пределот се очекува да се наруши во време на активностите при 
изградба, но со ограничен временски период бидејќи сите планирани 
објекти нема да се градат во исто време.  

При изградба на објектите и нивната инфраструктура може да 
предизвикаат негативни влијанија врз пределот како резултат на 
ископувањето на земјиштето и депонирањето на вишокот земја на 
несоодветни локации. Ваквите влијанија се очекува да се третираат како 
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негативни влијанија со ограничен интензитет и времетраење. 
Имплементацијата на ДУПД за ТИРЗ за Виница нема да има негативно 
влијание врз пределот од причина што целта на овој план е да се 
создадат реални услови за одржлив развој. 
 
Влијание врз културното наследство 
 

На самиот планскиот опфат не се очекуваат негативни влијанија 
на културното наследство, со оглед дека не се евидентирани 
археолошки или културни споменици. 

Според законот, доколку се појави некое археолошко наоѓалиште 
ќе се постапи согласно со одредбите од член 65 од Законот за заштита 
на културно наследство („Сл. Весник на РМ бр. 20/04 и 115/07). 

 
Влијание врз биодиверзитетот (флора и фауна) 
 

Имплементацијата на ДУПД за технолошка индустриска развојна 
зона Виница, м.в. Поповец, КО Виница, општина Виница не може да 
предизвика одредени негативни влијанија врз флората и фауната, 
бидејќи досега не е идентификувано постоење на карактеристични 
видови или ендемични примероци. На поширокото подрачје се очекува 
дека дел од растителниот и животинскиот свет ќе се редуцира, но 
бидејќи не станува збор за ендемични и ретки видови биодиверзитет, не 
претставува нарушување од големи размери. Влијанијата врз 
биодиверзитетот предизвикани од активностите во опфатот ќе бидат 
незначителни. 

Поцелосна анализа од сите аспекти на влијанијата врз 
биодиверзитетот ќе бидат предмет на посебни Студии или Елаборати 
согласно Законот. 
 
Влијанија врз материјалните добра 
 

Имплементацијата на ДУПД за технолошка индустриска развојна 
зона Виница, м.в. Поповец, КО Виница, општина Виница, ќе ја зголеми 
економската вредност на земјиштето во планскиот опфат и пошироко.  
 
Влијанија по однос на генерирање на отпад 
 

При реализација на ДУПД за технолошка индустриска развојна 
зона Виница, м.в. Поповец, КО Виница, општина Виница, во градежната 
фаза ќе се создадат поголеми количини на градежен отпад при 
реализација на градежните активности и земјен отпад заради 
раскопување на земјиштето.  Во планскиот документ се предвидува 
градежниот шут повторно да се искористи при тампонирање на 
пристапните делови и покривање на ископите или уредно да се одложи 
на депонија по завршување на градежните активности.  

Предвидена е селекција на комуналниот отпад кој би се создавал 
при користење на услугите што ќе ги нуди оваа стопанска зона. Доколку 
отпадот уредно се селектира и собира во контејнери, а после тоа и 
органзирано се транспортира на депонија се очекува влијанијата од 
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генерирањето на отпад да бидат сведени на минимум. Се препорачува 
испитување на можноста за искористување на отпадот како секундарна 
суровина или негово одложување до капацитети каде ќе може да се 
искористува неговиот енергетски потенцијал. 

Ова ќе биде предмет во понатамошните фази и превземање на 
соодветни мерки преку изработка на студии или елаборати за заштита 
на животната средина. 
 
Влијанија од несреќи и хаварии 
 

Можни несреќи и хаварии кои би настанале од имплементацијата 
на овој плански опфат е појава на пожар, елементарни непогоди и други 
хаварии. Во планскиот опфат се разработени мерки за заштита на 
човекот, материјалните добра и животната средина од природните 
катастрофи.  

За успешно функционирање на заштитата од несреќи и хаварии 
предвидени се мерки за заштита од пожари, односно сите објекти се 
лоцирани така да се пристапни за пожарните возила со што се 
овозможува лесна подготовка и ставање во дејство на потребната 
опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето. Ивичниците на 
пристапниот пат мора да бидат закосени поради лесен пристап на 
пожарните возила до објектите. 

Планирањето и изработката на техничката документација треба да 
е во согласност со Законот за заштита на пожар. 

Деталната анализа на овие влијанија ќе биде со студиите или 
елаборатите согласно законот и се обврска да се изготват во 
подоцнежните фази на реализација на секоја од инвестициите. 
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VIII. Мерки за заштита, намалување и 
неутрализирање на значајните влијанија врз 
животната средина од имплементација на 
планскиот документ 
 

Со Законот на животна средина („Сл. Весник на РМ” бр. 53/05, 
81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12 и 93/13) како и 
останатите закони и подзаконски акти во областа на заштита на 
животната средина се уредени правата и должностите на Република 
Македонија и на општина Виница, како и правата и должностите на 
правните и физичките лица, во обезбедувањето услови за заштита и за 
унапредување на животната средина, заради остварување на правото на 
граѓаните на здрава и животна средина.   

Овој Извештај, кој се базира на релевантни податоци од 
Просторниот план на Република Македонија, Националниот Еколошки 
Акционен План, секторските студии, за одредени области, како и 
податоци утврдени на самиот локалитет, предвидува и мерки за заштита 
на животната средина од влијанијата кои се очекува да произлезат од 
имплементацијата на решенијата утврдени со планската документација.  
Основни загадувачи на просторот претставуваат постоењето на моторен 
сообраќај и загадување предизвикано од начинот на загревање на 
објектите. Имајќи ја оваа состојба во предвид, може да се изврши 
поделба на три основни групи на загадувања со дадени основни 
смерници и мерки за заштита на истите. 

За реализација на системот за заштита на животната средина 
потребно е да се почитува: 

 Селектирано и организирано депонирање на отпадот во локалната 
депонија; 

 Озеленување на дворните површини; 

 Задолжителен третман на отпадно-сантарните води; 

 Зачувување на амбиенталните и естетските потенцијали на 
просторот; 

 Изградба на современа инфраструктура; 

 Загадувачот е должен да ги надомести трошоците за 
отстранување на опасноста од загадување на животната средина, 
да ги поднесе трошоците за санација, како и да ја стави во 
функција животната средина во состојба како пред оштетувањето; 

 Доследно спроведување на планот. 
Во поглед на озеленувањето, да се планираат соодветни профили 

на дрвореди покрај сообраќајниците, како и покрај другите 
инфраструктурни објекти кои можат негативно да влијаат на квалитетот 
на животната средина. Изборот на зеленило треба да се усогласи со 
условите за заштита и негова намена. Диспозицијата на високите дрвја 
да биде усогласена со трасите на подземните инсталации, додека 
изборот на видот на озеленувањето да биде во согласност со условите 
во работната средина, односно способноста на повеќе апсорпција на 
штетни гасови и кои немаат посебен третман за одржување. 



Извештај за стратегиска оцена на животната средина 

 
61 

Канализационата отпадна вода потребно е да се третира со 
пречистителната станица. Подетална анализа од негативните влијанија 
врз човековото здравје и животна средина ќе се разгледаат во 
понатамошните фази преку изработката на студиите за оценка за 
влијанието на животната средина или елаборатите за заштита на 
животната средина што се законска обврска. 

Во поглед на создавање на отпад, бучава, загадување на 
воздухот, загадување на почвата од работата на трафостаниците, 
подетална анализа ќе се разгледа во понатамошните фази преку 
изработката на студиите за оценка за влијанието на животната средина 
или елаборатите за заштита на животната средина што се законска 
обврска. 

Во зоната на бунарот/бунарите се забранува сервисирање на 
моторни возила, закопување на умрени животни, складирање на отпад, 
испуштање на материи кои по својот состав се опасни и штетни, 
употреба на агрохемиски средства, изградба на септички јами, копање на 
канали, изведување на земјени работи и сл. Бидејќи дел од 
водоснабдувањето ќе се врши од подземен бунар, пред изведбата 
потребно е да се направат хидрогеолошки истражни и пробно 
експлоатациони работи со кои ќе се утврди издашноста и капацитетот. 
Исто така, да се направат и испитувања со кои ќе се утврди и квалитетот 
на водата, односно дали физичко-хемиските и бактериолошки 
карактеристики на водата ќе одговараат за соодветната намена. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз демографскиот фактор 
 

Имплементацијата на планскиот документ позитивно ќе влијае на 
демографскиот развој и затоа не се препорачуваат мерки за заштита. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз човековото здравје 
 

Реализацијата на планскиот опфат нема да предизвика влијанија 
врз човековото здравје. Во делот на општи мерки се препорачува 
воспоставување на систем на собирање и регуларно отстранување на 
отпадот, појаси со заштитно зеленило и хортикултурно уредување, 
употреба на технички исправна механизација, контрола врз емисијата на 
прашина, во текот на градежните постапки и работа на објектите и 
истите да се планираат соодветно за да се редуцира времето на 
користење на опремата која создава зголемена бучава. Исто така, на 
сообраќајниците да се пропишат посебни мерки кои ќе ја ограничат 
брзината на движење на превозните средства и да се постават 
соодветни сообраќајни знаци заради безбедност на луѓето во 
сообраќајот. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз амбиентниот воздух 
 

Во периодот на експлоатација на ТИРЗ Виница, транспортот по 
сообраќајниците во непосредната околина и зголемената концентрација 
на возила на магистралниот пат А3 ќе влијае на зголемување на 
концентрацијата на присутни честици во воздухот. Вегетациската 
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покривка изложена на висока концентрација на честици може да биде 
оштетена кога истите се наоѓаат во комбинација со другите присутни 
полутанти во воздухот, создадени како резултат на мобилните извори на 
загадување, посебно изразени на просторот кој е предмет на анализа. 
Крупните честици, како прашината која паѓа директно на површината на 
земјата, ја редуцираат размената на гасови и процесите на фотосинтеза 
што води кон редукција на растот кај растенијата. Со цел да се спречи 
редукција на растот кај видовите се препорачува контрола на квалитетот 
на воздухот и превземање на мерки за запазување на дозволените 
концентрации на присутни полутанти во воздухот. 

Нивоата на емисии во воздухот треба да бидат усогласени со 
Правилникот за гранични вредности за дозволени нивоа на емисии и 
видови на загадувачки супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги 
емитираат стационарните извори во воздухот („Сл. Весник на РМ” бр. 
141/10) 

Природниот гас да се планира за користење како погонско гориво 
за затоплување на објектите, но и за технолошките процеси во зависност 
од барањата на поединечните индустриски потрошувачи.  
Искористувањето на сончевата енергија преку поставување на сончеви 
колектори е добар избор. 

Исто така, за намалување на влијанијата врз амбиентниот воздух 
од имплементацијата на планскиот опфат се предлагаат следните 
мерки: 

 Користење на современи транспортни средства и механизација 
при вршење на градежните работи, согласно стандардите на ЕУ; 

 Моторите кои испуштаат емисии во времето на стоење да бидат 
угасени; 

 Сите возила да бидат технички одржувани; 

 Користење на обновливите извори на енергија како енергетски 
ресурси кои што се во директна насока на подобрувањето на 
квалитетот на амбиентниот воздух; 

 Обезбедување услови за ефикасно природно проветрување и 
користење на доминантни воздушни струења; 

 Примена на современи технолошки решенија и најдобри достапни 
техники при планирањето и изградбата на комплексот; 

 Избегнување на користењето на фосилните горива како 
енергетски ресурс; 

 Користење на електрична енергија како енергенс за затоплување 
на капацитетот при што нема да има никакви загадувачки емисии; 

 Мониторинг на емисии на загадувачки материи во воздухот; 

 Засадување на ниско и високо зеленило согласно планската 
документација; 

 Гасификација на опфатот; 

 Соодветен сообраќаен режим; 

 Засадување на ниско и високо зеленило согласно планската 
документација. 
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Мерки за намалување на бучава 
 

Звучни бариери да се поставуваат помеѓу изворот на бучава и 
подрачјата кои се осетливи на бучава. Разните видови на звучни 
бариери треба да вклучуваат насипи од земја, ѕидови и 
огради направени од различни материјали, дебели насади од дрвја и 
грмушки и комбинација на претходно споменатите мерки.  

Се препорачува почитување на дозволените нивоа на бучава во 
животната средина согласно Правилникот за гранични вредности на 
нивото на бучава во животната средина („Сл. Весник на РМ” бр. 147/08). 
При планирањето на објектите е потребно да се предвидуваат 
технологии и техники кои ќе допринесуваат за редукција на 
загадувањето со бучава и доведување на истото во законски 
дозволените параметри. 

Доколку во времето на имплементација на планот се увиди 
потреба од воведување на дополнителни мерки на заштита од бучава, 
истите да се спроведат. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз квалитетот на водите 
  

Отпадните води (санитарни и од одржувањето на хигиената во и 
надвор од објектите), задолжително треба да се прочистат до 
пропишаниот законскиот степен. Ова се налага заради сочувување на 
квалитетот на подземните води на локацијата и поширокото 
опкружување, зачувувањето на квалитетот на почвата и површинските 
водотеци. 

Задолжителен е комплетен третман на отпадните води. 

 пред почетокот на било какви градежни работи неопходно е 
проектирање и изградба на водоводна и канализациона мрежа; 

 со дефинирање на трасата на водоводната и канализациона 
мрежа треба секој објект да добие приклучок на уличната мрежа, при тоа 
трасите да бидат изградени надвор од сообраќајниците; 

 канализациониот систем да биде решен по сепарациски систем 
(да биде одвоено одведувањето на фекални и атмосферски води); 

 во фекалната канализациона мрежа да се предвиди испуштање на 
сите санитарни и технолошки отпадни води (после направениот 
предтретман); 

 изградба на пречистителна станица за третман на отпадните води 
во самиот опфат за прифаќање на санитарните и технолошките отпадни 
води; 

 квалитетот на отпадните води кои се испуштаат мора да 
одговараат според Уредбата за класификација на водите; 

 изградбата на атмосферската канализациона мрежа со која ќе се 
собираат дождовните води да се собира и преку најблиската траса 
гравитационо да се одведува до реципиентот; 

 потенцијалните замастени атмосферски води, во кругот на 
работните зони, од манипулативните површини, сообраќајници и 
паркинзи преку сливните решетки, преку посебни дренажни системи да 
се спроведат до таложникот (сепараторот) на масла и после нивен 
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предтретман да се испуштат со квалитет кој нема да ја наруши 
категоријата на вода на реципиентот; 

 редовна контрола на пречистените води; 

 соодветно управување со отпадот; 

 правилно складирање и чување на суровини за работа; 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз почвата 
 

Употребата на тешка механизација во фазата на градба може да 
предизвика зголемување на механичкиот притисок врз почвата, односно 
набивање и компактирање на површинскиот слој. Компакцијата на 
почвата ја намалува можноста за апсорпција на атмосферските талози, 
ја отежнува размената на гасови, биолошката активност на почвата како 
и растот на корењата кај растенијата. Механичкиот притисок врз почвата, 
дополнително ја намалува нејзината стабилност и го зголемува ризикот 
од ерозија. Доколку се применуваат мерки за намалување на компакција 
на почвата и изградбата на предвидените објекти заврши во период од 
две години од отпочнувањето на реализацијата на планот, влијанието 
може да се смета за краткотрајно. 

Депонирањето на отпадот треба да биде решено со 
определување на пунктови за негово собирање, како и понатамошна 
негова евакуација од страна на надлежната комунална служба. Не се 
дозволува депонирање на отпадот во рамките на опфатот. Во 
комплексот да се предвидат поплочени места за депонирање на 
отпадоците во контејнери, а истите ќе се транспортираат во најблиската 
депонија надвор од просторот на планскиот опфат. 

За намалување на влијанијата врз почвата се предлагаат 
следните елементи: 

 интегрално управување со отпадот и негова селекција; 

 поставување контејнери спрема видот на отпадот; 

 прифаќање и третман на санитарните и отпадните води. 
За прифаќање на можни истекувања од трансформаторското 

масло треба да се постават бетонски корита за прифаќање на истото, а 
се димензионирани за прифаќање на целокупното масло. Кадите за 
прифаќање на маслото треба да се армирано - бетонски и водоотпорни, 
на дното да има поставена метална мрежа со еден слој чакал со 
длабочина од 150 мм, гранулација од 30 мм до 50 мм. 

 
Мерки за намалување на влијанијата врз флората и фауната 
  

Основен услов за намалување на влијанијата врз флората и 
фауната се примената на предвидените мерки за правилно управување 
со просторот, отпадните води, отпадот, бучавата, почвата, воздухот и сл. 
На просторот за изработка на планот нема евидентирано природно 
наследство. Доколку при изградба на локалитетот или при уредување на 
просторот се дојде до одредени нови сознанија за природното 
наследство кои можат да бидат загрозени со урбанизацијата на овој 
простор, потребно е да се превземат следните мерки на заштита на 
природното наследство: 
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 утврдување на границите и означување на деловите прогласени и 
предложени како природно наследство; 

 во подрачјата и зоните со строга заштита да се дозволат само 
научно-истражувачки активности; 

 на местата со карактер на природно наследство дозволено е 
користење на растителни и животински видови само во санитарно-
здравствени цели со специјална дозвола од надлежен орган; 

 на подрачјата кои се предложени за заштита како природно 
наследство, изградбата и уредувањето до прогласувањето на истите 
мора да се врши само со специјална дозвола од надлежен орган; 

 магистралната и останатата инфраструктура (надземна и 
подземна) да се води надвор од објектите со природни вредности, а при 
помали зафати потребно е нејзино естетско вклопување во природниот 
пејсаж; 

 воспоставување на мониторинг, перманентна контрола и надзор 
на објектите со природни вредности и превземање на стручни и управни 
постапки за санирање на негативните појави; 

 воспоставување на стручна соработка со соодветните институции 
во окружувањето. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз пределот 
 

Предвидените активности во планската документација ќе бидат во 
насока на зачувување и подобрување на естетските потенцијали на 
пределот. Планската реализација само со обезбедување на заштитни 
појаси со високо и ниско зеленило само ќе го надополни пределот во 
позитивна смисла. Затоа не се предвидени никакви мерки. 
 
- Мерки за намалување на влијанијата врз материјалните добра 
 

Имплементацијата на планскиот документ има позитивно влијание 
врз материјалните добра и затоа не се препорачуваат мерки за 
влијанијата. 

Мерки за заштита на културното наследство 

 

Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. 
Весник на РМ” бр. 60/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 70/13) во просторните и 
урбанистички планови, врз основа на документацијата за недвижното 
културно наследство, задолжително се утврдуваат плански мерки за 
заштита на спомениците на културата, како и насоки за определување на 
режимот на нивната заштита. 

Недвижното културно наследство е поделено на видови: 
споменици, споменични целини и културни предели.  

Во подрачјето предмет на анализа нема регистрирани заштитени 
добра и добра за кои е основано се претпоставува дека претставуваат 
културно наследство.  

Исто така, во архелошката карта на Република Македонија, која ги 
проучува предисториските и историските слоеви на човечката 
егзистенција, од најстарите времиња до доцниот среден век, за 
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локацијата за кој се работи Државната урбанистичка планска 
документација нема евидентирани архелошки локалитети. 

Доколку при реализацијата на планот се дојде до откривање на 
објекти, односно предмети (целосно зачувани фрагменти) од 
материјалната култура на Република Македонија, треба да се постапи во 
согласност со одредбите според член 65 од Законот за културно 
наследство („Сл. Весник на РМ” бр. 20/04,  115/07, 18/11 и 148/11). 
  
Мерки за намалување на влијанијата од управување со отпад 
 

Согласно член 7 од Законот за управување со отпадот, 
создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го 
избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на 
отпадот врз животната  средина, животот и здравјето на луѓето. Врз 
основа на горенаведеното, за намалување на влијанијата од 
управувањето со отпад се предлагат следните мерки:   
- не се дозволува депонирање на отпад во рамките на планот; 
- градежниот шут треба да се транспортира директно на депонијата за 
кој ќе се предвиди простор за негово складирање. Шутот може да се 
користи како агрегат при изградба на патишта, за покривање на дивите 
депонии при нивна рекултивација, издробен или во состојба каков што е; 
- во оперативната фаза на планираните објекти отпадот да се собира, 
селектира и истиот кој ќе нема употребна вредност да се третира 
согласно законските барања; 
- тврдиот отпад ќе се собира во контејнери, а потоа комуналното 
претпријатие ќе врши евакуација; 
- истрошените масти и масла од возилата како и крпи и останати 
материјали натопени со масло да се собираат и во однапред означени 
контејнери за опасен отпад да се предаваат на овластен собирач на 
ваков отпад; 
- забрането е мешање на отпадни масла од различни категории со 
други работи. 

Во поглед на создавање на отпад од работата на 
трансформаторските станици, нема да има. Појава на отпад, можна е 
само при промена на функцијата на трансформаторската станица 
(промена на оштетен или појава на дефект на некој елемент од 
станицата). Истите тие делови ќе бидат соодветно депонирани од 
локацијата од страна на членовите кои ќе ја вршат нивната промена и 
одржување. 
 
Мерки за намалување на влијанијата од заштита и спасување 
 

Согласно Законот за заштита и спасување („Сл. Весник на РМ” бр. 
пречистен текст 93/12) и Законот за управување со кризи („Сл. Весник на 
РМ” бр. 29/05 и 36/11), Законот за пожарникарство („Сл. Весник на РМ” 
бр. 67/04, 81/07), задолжително треба да се применуваат мерките за 
заштита и спасување.  

Организацијата на мерките за заштита и спасување опфаќа 
планирање и подготвување на активности за спроведување на мерки за 
заштита и спасување. 
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Мерките за заштита и спасување се остваруваат преку 
организирање на дејства и постапки од превентивен карактер, кои ги 
подготвува и спроведува Републиката (преку органите на државната 
управа во областите за кои се основани), единиците на локалната 
самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и 
службите.  

Органите на државната управа, органите на единиците на 
локалната самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, 
установите и службите, се должни да ја предвидат и планираат 
организацијата на спроведувањето на мерките за заштита и спасување и 
да спроведат мерки кои се во функција на превенцијата. 

Во функцијата на превенцијата се следниве мерки и активности: 

 изработка на Процена на загрозеност за можни опасности и План 
за заштита и спасување од проценети опасности 

 вградување на предвидените и планираните мерки за заштита и 
спасување во редовното планирање и работа 

 уредување на просторот и изградба на објектите, во функција на 
заштита и спасување 

 воспоставување на организација и систем потребни за заштита и 
спасување 

 обезбедување на материјална база, персонал и други ресурси 
потребни за извршување на планираната организација.  

Една значајна мерка за заштита и спасување која треба да се 
почитува за ДУПД ТИРЗ Виница во функција на превенција  и во 
функција на заштитата и спасувањето е и уредувањето на просторот и 
изградбата на објектите. 

Методологијата за содржината и начинот на проценувањето на 
опасностите и планирање на заштитата и спасувањето, како и 
нормативите и стандардите врз основа на кои се определуваат 
државните органи и другите правни лица кои се должни да донесат план 
за заштита и спасување ги утврдува Владата. 

Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат: 

 при планирањето и уредувањето на просторот и населбите 

 во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за 
складирање, производство и употреба на опасни материи, нафта и 
нејзини деривати, енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и 
обоена металургија, како и за јавна, административна, културна, 
туристичко-угостотелска дејност и 

 при изградба на објекти и инфраструктура. 

Во функција на уредувањето на просторот задолжително треба да 
се обезбедува: 

 изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства 

 регулирање на водотеците и изградба на систем на одбрамбени 
насипи 

 изградба на снегозаштитни појаси и пошумување на голините 

 обезбедување на противпожарни пречки 

 изградба на објекти за заштита и  

 изградба на потребна инфраструктура. 
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За навремено предупредување на населението за можни 
опасности и превенција од нив, во рамките на системот за заштита и 
спасување во Републиката се воспоставува: 

- набљудување, јавување и известување и 

- организација за извршување на функции за заштита и 
спасување во рамките на редовната дејност. 

При понатамошната изработка на Архитектонско-урбанистичкиот 
проект и при изработка на идејните и основните проекти, како и при 
изградба на градбите, мерките за заштита и спасување задолжително 
треба да се разработуваат детално и истите да се вградат, согласно 
член 7 од Уредбата за начинот на применување на мерки за заштита и 
спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и населбите, 
во проектит и при изградба на објектите, како и учество во технички 
прегледи („Сл. Весник на РМ” бр. 105/05). 

 
Мерки за заштита и спасување од пожар, експлозии и опасни материи 
 

Во согласност со прописите кои ја регулират заштита и 
спасувањето, работите од областа на пожарникарството како и 
управувањето со кризи и другите позитивни прописи предвидени се 
следните мерки: 

 сите објекти треба да се лоцирани така да се пристапни за 
пожарните возила, а ширината  на  пристапот  не  смее да биде  
помала од 6,0  м  со  што се овозможува лесна подготовка и 
ставање во дејство на потребната опрема за борба против 
пожарот и спасување на луѓето,  

 сите сообраќајници и пристапи треба да се планирани така да 
овозможуваат несметан пристап за пожарни возила со доволна 
широчина на пристапот, за да се овозможи лесна подготовка и 
ставање во дејство на потребната опрема за борба против 
пожарот и спасување на луѓето, 

 за сите објекти да се предвиди громобранска инсталација во 
согласност со законската регулатива. 

 ивичниците на пристапниот пат треба да бидат со висина не 
поголема од 7,0 см и закосени поради лесен пристап на пожарни 
возила до објектите. 

 надворешната хидрантска мрежа е збир на градежни објекти и 
уреди со кои водата од извор погоден за снабдување со вода, со 
цевоводи се доведува на хидрантските приклучоци кои 
непосредно се користат за гаснење на пожари или на нив се 
приклучуваат противпожарни возила. 
За надворешната хидрантска мрежа мора да се предвиди 

прстенест систем на цевоводи, со минимален пречник Ф80 мм. На 
хидрантската водоводна мрежа со минимален профил од Ф 80 мм се 
поставуваат противпожарни хидранти чии приклучни цевоводи имаат 
пречник најмалку 80 мм. 

Хидрантите треба да се поставени на меѓусебно растојание од 80 
до 150 метри. 
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Притисокот во хидрантската мрежа не смее да биде понизок од 2,5 
бара. Со планирањето на хидрантската мрежа задоволени се сите мерки 
на превентива и заштита во случај на пожар. Планирањето и 
изработката на техничката документација треба да е во согласност со 
законската регулатива. 
 
Мерки за заштита и спасување од урнатини 
 

Со оглед дека територијата е изложена на сеизмичко дејство 
потребно е применување на принципите на асеизмичко градење на 
објектите. 

Густината на објектите, односно нивното растојание да е 
планирано во доменот за сеизмичкото проектирање со помали висини на 
објектите и со поголеми попречни профили на сообраќајниците, со што 
во случај на сеизмичко рушење може да се обезбеди проток на луѓе и 
возила. 
 
Мерки за заштита и спасување од свлекување на земјиштето 
 

При изработка на проектна документација задолжителна е 
изработката на елаборати за геомеханички, геолошки и хидротехнички 
испитувања. 
 
Мерки за Радиолошка, Хемиска и Биолошка заштита 
 

Имајќи предвид Законот за заштита и спасување, потребно е да се  
предвидат следните мерки: 

 да се предвидат мерки за заштита на луѓето, добитокот и 

растенијата од радиолошка, хемиска и биолошка опасност во 

согласност со законските прописи 

 за ефикасна заштита на населението и материјалните добра, 

установите задолжително да обезбедат средства за лична и 

колективна заштита, материјално-технички средства потребни за 

спроведување на мерките за заштита и спасување и соодветно 

обучен персонал. 
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XI. План на мерки за мониторинг на 
животната средина 
 

За изработка на ефективен план за управување, неопходно е 
најнапред да се спроведе оцена на статусот на сите природни вредности 
вклучувајќи го и здравјето на човекот. Во следниот чекор се 
определуваат цели и приоритети за управување. Дали превземените 
мерки и активности ги даваат посакуваните резултати се утврдува преку 
континуиран мониторинг. Податоците од мониторингот ќе бидат основа 
за изработка на следниот план за управување. Според тоа, 
мониторингот е составен дел од кружниот процес на планирање на 
управувањето. 

Основни цели на планот за мониторинг се: 

 подобрување на квалитетот на живеење и зголемување на 
животниот стандард; 

 заштита на животната средина со имплементација на Планот; 

 одржување на постојано ниво на флора и фауна; 

 подобрување на квалитетот на воздухот; 

 зачувување на квалитетот на почвата; 

 минимизирање на отпадот, рециклирање и негова повторна 
употреба; 

 минимизирање на појави од несреќи и хаварии. 
Сепак, тоа најчесто се постигнува низ осмислени научни 

истражувања чија главна цел е да ги опишат процесите на екосистемите 
вклучувајќи ги и  законите кои влијаат врз нив. 

Еколошкиот мониторинг се однесува на последователни мерења 
во екосистемите со главна цел определување на трендови во 
компонентите, процесите или функциите. 

Со секој предлог мерки за заштитата на животната средина 
потребно е да се изготви план за мониторинг на предложените мерки и 
мониторинг на животната средина. Во современото планирање на 
просторот, задачите на заштита на природата се усмерени особено на 
активно уредување и заштита на природата и животната средина, 
санирање на можните штети и повторно воспоставување на природната 
средина.  

Доколку при изработка на планот и уредувањето на просторот се 
дојде до одредени нови сознанија за природни реткости кои може да 
бидат загрозени потребно е да се преземат мерки за заштита согласно 
законските прописи што ја уредуваат оваа област. 

Планот на мониторинг предвидува следење на следните 
параметри во животната средина: 
- следење на квалитетот и квантитетот на водите; 
- следење на квалитетот на воздухот; 
- следење на квалитетот на почвата; 
- следење на бучавата. 

Со овој план ќе се овозможи: 

 потврда дека договорените услови при одобрување на проектот се 
соодветно спроведени; 

 управување со непредвидени влијанија и промени; 
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 потврда дека влијанијата врз медиумите на животната средина се 
во рамките на предвидени или дозволени гранични вредности; 

 потврда дека со примена на мерките се врши заштита на 
животната средина, односно намалување на негативните 
влијанија. 
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X. Нетехничко резиме 
 

Извештајот на овој плански документ ги опфаќа податоците за: 
• Постојната состојба на планскиот опфат;  
• Потенцијалните влијанија врз населението, здравјето на 

луѓето, флората, фауната, почвата, воздухот, водата, климатските 
фактори, материјалните добра, културното наследство и др. 

• Мерките за заштита и намалување на влијанијата; 
• Краток преглед за причините врз основа на кој се одвиваат 

алтернативите; 
• Состојбата на животната средина без имплементацијата на 

планот; 
• Планот за мониторинг на животната средина. 
Анализата на погодноста покажува дека локацијата на градската 

депонија како сегашна општинска депонија за смет е поволна.  
Треба да се земе во предвид и анализата на алтернативи од која 

се прави аспект за избор на најдобро решение за намена на локацијата 
заедно со нејзината економска оправданост, идеен развој, финансиски 
можности и заштита на животната средина. 

Кога станува збор за мониторинг за животната средина се дава 
можност за испитување, оценување и системско набљудување на 
загадувањето и состојбата на медиумите во животната средина како и 
идентификација и регистрација на изворите на загадување. Планот на 
мониторингот претставува алка помеѓу сите вклучени страни и 
претставува основа за надлежните институции во кој ќе го контролираат 
процесот на спроведување на законската регулатива и да донесуваат 
одлуки. 

Најголем бенефит во спроведувањето на стратегиската оцена на 
животната средина е во вклучување на аспектите од полето на 
социјалата, економијата и животната средина, меѓусебната соработка, 
развој на регионалните цели и целите за одржлив развој и заштита на 
животната средина и луѓето. 

Државна урбанистичка планска документација за Технолошка 
индустриска развојна зона Виница, кој е основен развоен документ, 
преку достигнување на следните цели: 

 рационално користење на земјиштето 

 максимално вклопување на инфраструктурата и градбите со 
теренот 

 оформување препознатлива амбиентална целина 

 почитување и заштита на правото на човекот на работа 

 почитување и надградување на пејсажните вредности 

 оформување културен пејсаж 

 почитување и валоризација на културното и градителското 
наследство 

 подигнување на хуманоста во просторот и непречено движење на   
хендикепираните лица 

 вградување мерки за заштита на животната средина и природното 
наследство 

 вградување мерки за заштита и спасување 
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 почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во 
планирањето 

 почитување на законот за технолошко индустриски развојни зони 
има крајна цел да ги даде општите и посебните услови за градење и 
насоките за изработка на Архитектонско – урбанистички проект за 
специфична наменска употреба на земјиштето за секоја градежна 
парцела и посебно да ги утврди параметрите за изработка на основните 
проекти за градбите и на инфраструктурата. 

Планскиот опфат на Државна урбанистичка планска документација 
за Технолошка индустриска развојна зона Виница претставува една 
целина со вкупна површина од  21,04 хектари. 

Државната урбанистичка планска документација е изработена врз 
основа методологијата, која произлегува од одредбите утврдени со 
Законот за просторно и урбанистичко планирање Законот за просторно и 
урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ” бр. 60/11, 53/11, 144/12, 
55/13 и 70/13) и подзаконските акти што произлегуваат од него 
Правилник за поблиска содржина, размер и начин на графичка обрабока 
на урбанистичките планови („Сл. Весник на РМ” бр. 78/06) и Правилникот 
за стандарди и нормативи за урбанистичко („Сл. Весник на РМ” бр. 
бр.63/12, 126/12 и 19/13) со почитување на Законот за технолошко-
индустриски развојни зони („Сл. Весник на РМ” бр. 112/07 и 119/12)  и 
други закони. 

Планскиот опфат кој е предмет на изготвување на Државна 
урбанистичка планска документација за Технолошка индустиска развојна 
зона Виница, м.в. Поповец, КО Виница, општина Виница е со површина 
од 21,04 хектари и е во рамките на: 
- Просторниот план на Република Македонија, усвоен во (2004-2020 год.) 

Планскиот опфат е оддалечен од ГУП Виница кој е донесен од 
страна на Советот на општина Виница во 2008 година, на растојание од 
околу 650 м од најблиската точка. Во непосредна близина на планскиот 
опфат, односно на југоисточната граница на планскиот опфат е 
предвидена планска документација за автопатот Отовица (Велес) - 
Делчево (Црна скала, граница со Р. Бугарија). 

Условите за планирање исклучиво се базираат врз Просторниот 
план на РМ. 

Локацијата која е предмет на оваа Државната урбанистичка 
планска документација се наоѓа на надморска височина од 340 м. Целиот 
терен е со незначителен пад и наклонот на целиот терен изнесува 0,97% 
или приближно 1%, што е идеално за изградба на Технолошко 
индустриска развојна зона. 

На планскиот опфат кој е предмет на оваа Државна урбанистичка 
планска документација нема изграден градежен фонд, нема изградена 
комунална супраструктура, но има изградена комунална инфраструктура. 

Анализата покажува дека на локалитетот, односно на плански опфат 
нема изграден градежен фонд, нема изградена комунална 
супраструктура, но има изградена комунална инфраструктура, така да 
оваа Државна урбанистичка планска документација предвидува плански 
концепт кој максимално ќе ги почитува просторните природни и 
создадени услови и ќе овозможи просторен развој, преку изградба на  
соодветна супра и инфраструктура за многу повисоко ниво на услуги. 
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Анализата на можностите за просторен развој го условува 
планирањето кое треба да биде сегментирано и базирано врз: 

 приоритети и потреби 

 корелативни повеќе-дисциплински меѓусебни условености 

 комплементарност 

 економска исплатливост. 
Во дефинирање на планскиот концепт важни се следните 

критериуми исцрпени од анализата на просторот:  

 Дефинирање на сообраќајната мрежа во посебни рељефни услови 
за потребите на висококвалитетен флексибилен простор 

 Рационално планирање на земјиштето со утврдување големина на 
градежни парцели, кои ќе бидат максимално флексибилни и 
адаптабилни за потребите на идните корисници на Зоната 

 Задоволување на современите норми за живеење и работа во 
рамките на важечките норми за урбанистичкото планирање 

 Оформување на простор за содржини од производство, 
дистрибуција сервиси и државни институции, некомпатибилна 
инфраструктура и зеленило 

 Условување на сообраќајната инфраструктура за безбеден 
пристап до секоја градба 

 Условување на пешачкото движење во функција на 
инвалидизирани лица, без бариери 

 Условување на потребите за паркирање да се решаваат во 
сопствените парцели  

 Задоволување на потребите од енергија (електроенергија и гас 
како енергент за затоплување) преку адекватна и рационална 
инфраструктурна мрежа 

 Поврзување на секоја градба на инфраструктурната мрежа за 
телекомуникациски услуги 

 Задоволување на потребите од водоснабдување (санитарна и 
техничка вода за поливање и противпожар) преку адекватна и 
рационална инфраструктурна мрежа 

 Адекватно и рационално прифаќање на отпадните води (фекални 
и атмосферски одделно) преку адекватна и рационална 
инфраструктурна мрежa 

 Соодветен третман на фекалните и другите отпадни води во 
пречистителни станици (поединечно за секој корисник или групни 
по договор). 

Анализата на можностите за просторен развој го издвојува 
следното:  

 поврзаност со сите делови на Македонија преку системот на 
примарната и секундарна сообраќајна мрежа според Просторен 
план на РМ 

 близината на градот Виница и неговата супра и инфраструктура, 
како и близината на границата со Р. Бугарија 

 Можност за поврзување на водоснабдителен систем, можност за 
изнесување на отпадните води од локалитетот и релативната 
близината на реципиентот 
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 Можноста за поврзување на инфраструктурните водови за 
снабдување со електроенергија и телекомуникации 

 Добри микроклиматски услови со интензивно проветрување. 
Анализата покажува дека на овој локалитет е можна реализација 

на Технолошка индустриска развојна зона. 
Планската документација претставува Државна урбанистичка 

планска документација за Технолошка индустиска развојна зона 
ВИНИЦА, м.в. Поповец, КО Виница, општина Виница,  со  површина од  
21,04 хектари, која се изработува врз основа на Член 50, од Законот за 
просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ” бр. 60/11, 
53/11, 144/12, 55/13 и 70/13)  со содржина од Член 11 од истиот закон, 
согласно Правилникот за поблиската содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови („Сл. Весник на РМ” бр. 
78/06) и согласно Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ” бр. 63/12, 126/12 и 19/13), 
како и другата законска регулатива што го допира планирањето.  

Подрачјето на планскиот опфат носи назив м.в. Поповец, КО 
Виница, општина Виница. За Државна урбанистичка планска 
документација нема плански период. 

Основа за изработка на оваа планска документација е Годишната 
Програма за изработка на Урбанистички планови и Државна и Локална 
урбанистичка планска документација во Република Македонија во 2013 
година („Сл. Весник на РМ” бр. 4/13) 

Планскиот концепт е поставен врз основа на анализата на 
просторот, анализата на можностите за просторен развој и Планската 
програма. Планскот концепт е во директна зависност од природните 
фактори, посебно од конфигурацијата на теренот и од можностите за 
просторна композиција, односно естетско обликување на просторот. 
Планскиот концепт е условен и од мерките за заштита на животната 
средина и природата и заштитата и спасувањето. 

Просторот нема посебни пејсажни вредности, претствува терен со 
незначителен пад во близина на постојниот регионален пат Р2334 
претходна ознака (Р01/609/529),  делница Зрновци – Виница. 

Целта на планскиот концепт е да изврши хармонизација на 
просторните природни услови и предвидените градби во функционална 
целина со естетска препознатливост. Целиот плански опфат е поделен 
на 2 блока. 

Сообраќајниот концепт е основа за планскиот концепт. 
Програмските барања,  постоечката и новопредвидената сообраќајна 
инфраструктура го услови планираното сообраќајно решение, кое е 
поставено во корелација со стандардите и нормативите за планирање на 
вакви простори. Поставката на постојната и предвидена сообраќајна 
мрежа во непосредна близина на планскиот опфат, битно влијаеше на 
поставката на интерната сообраќајна инфраструктура. Планскиот опфат 
се надоврзува на планираната автопатска сообраќајна мрежа со правец 
Делчево - Штип.  

Планираниот автопат А3 (стара ознака М5/М4),  делница Штип-
Делчево во Просторниот план на Република Македонија е предвиден 
како магистрален пат (автопат). 
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– А3 (стара ознака М5/М4) - (Крстосница Требениште-врска со А-2-
крстосница Подмоље-Охрид-Косел-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Штип-
Кочани-Делчево-граница со Бугарија-граничен премин Рамна Нива), 
делница Битола-крстосница Кукуречани-граница со Грција-граничен 
премин Меџитлија-делница Косел-врска со А-3-Охрид-граница со 
Албанија-ГП Љубаништа). 

Влезот и излезот на ТИРЗ Виница се превидува преку еден главен 
влез до кој се стигнува преку планирана клучка на Автопатот А3  која е 
оддалечена на прописно растојание од останатите планирани клучки на 
истиот патен правец. Предвидени се продолженија на две од интерните 
улици за пристап кон зоната за идно проширување. Покрај планираната 
клучка и пристапите,  уличната мрежа во рамки на зоната ја дефинираат 
и улиците од типот „Индустриска улица“, со два коловози од по 3,50 м и 
тротоари од 2 м од двете страни, додека профилот на Автопатот е со три 
различни пресеци зависно од приклучно-исклучните ленти за влез во 
зоната.  Вака проектираната сообраќајна мрежа овозможува нормално 
одвивање на сообраќајот во рамки на Зоната, како и нејзино правилно 
поврзување со околните патни правци.   

Со оваа Државна урбанистичка планска документација се 
одредуваат основните наменски употреби на земјиштето, водејќи сметка 
Зоната да добие своја естетска препознатливост. Во зоната 
задолжително да се предвидат намени за кои градбите дозволуваат 
архитектонски да се обликуваат и да имаат високи естетски 
карактеристики. 

Површините за градење на повеќе градби не се цел на оваа 
Државна урбанистичка планска документација. Тие ќе се утврдат со 
посебни Архитектонско - урбанистички проекти за секоја гадежна 
парцела посебно, со посебни Проектно - плански програми.  

Планскиот концепт, со утврдените Регулациски линии, овозможува 
уредување на просторот во квалитетна композиција. 

Планираните градби за градежните парцели кај главниот влез на 
Зоната и оние кои се ориентирани кон автопатот А3, треба да содржат 
најсовремено архитектонско обликување и посебни естетски вредности. 

Технолошките индустриски развојни зони се дел од развојниот 
модел на Економските основи на просторниот развој утврден со 
Просторниот план на Република Македонија. Овој модел ги вклучува 
пропулзивните просторни економски целини со цел поттикнување на 
економскиот развој преку примена на посебни мерки и инструменти во 
функција на привлекување нови инвестиции. 

Пропулзивните економски целини како дел од стратегијата на 
просторен развој на Државата се значаен чинител во подобрување на 
економската состојба во Државата и динамизирање на економскиот 
развој. Развојниот пристап на креирање и организација на зоните, ги 
респектира релевантните фактори кои посредно или непосредно го 
поттикнуваат развојот и овозможуваат подобрување на перформансите 
на македонската економија, пред сé пораст на производството, 
зголемување на извозот, подобрување на платниот биланс, зголемени 
вработувања, повисоки примања и стандард на населението и согласно 
Законот за ТИРЗ и определбите на Просторниот план на Р. Македонија, 
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примена на принципите и стандардите за заштита на животната средина 
и одржлив економски развој. 
  Појдовната премиса на моделот е глобалната економска 
парадигма поставена на принципите и законитостите на пазарната 
економија, слободна конкуренција, приватната сопственост и влијанијата 
на глобалните меѓународни економски текови, со респектирање на 
одржливиот развој и заштита на животната средина. Во вака широко 
дефинирано подрачје на економско делување можни се плански 
варијации на технолошки индустриски развојни зони од просторен и 
урбанистички аспект. 

Организацијата на Технолошката индустриска развојна зона и 
изборот на прифатливо урбанистичко решение за ваков вид простор со 
специфична економска намена се детерминирани од одредени развојни 
фактори, почнувајќи од локациските, инфраструктурните, демографските 
и секако условите, можностите и тековните состојби во економскиот 
развој, структурата на индустријата и динамиката на развој, 
технолошкото ниво, акумулативната и репродуктивна способност на 
стопанството, вклученоста во светската трговија, интернационалната 
конкурентност, вработеноста, природните, човековите и други развојни 
потенцијали.  

Од локациски аспект, планските решенија во урбанистичката 
планска документација се условени од конфигурацијата на теренот, од 
инфраструктурните компоненти, пред сé од патната, односно 
сообраќајна инфраструктура, водоводната, канализациската 
инфраструктура, електро-енергетските и телекомуникациските системи. 
Овие решенија треба да овозможат оптимални услови за задоволување 
на потребите на идните корисници на просторот со можност за брза 
адаптација и реорганизација на парцелите согласно барањата и 
спецификите на производните и технолошките процеси на 
потенцијалните деловни субјекти. Крајната цел и задача се сведува на 
потполно активирање на целиот простор на Зоната и користење на 
ресурсите и потенцијалите за привлекување нови инвестиции со што би 
се остварила и саканата исплатливост на инвестициите во однос на 
земјиштето за јавна употреба и комуналните инфраструктури. 

Концепцијата на планирање на урбанистичките решенија 
овозможува лоцирање на економските субјекти со сродни дејности 
организирани на извозни производни програми и лоцирање на други 
придружни дејности неопходни во заокружувањето на деловниот  процес 
со максимално користење на сите бенефити што ги овозможува ваквата 
форма на организација на просторот со економска намена.  

Мерките и инструментите со кои се регулира организацијата на 
Зоната треба да бидат системски, а не парцијални. Очекуваниот 
резултат од функционирањето на Зоната ќе биде детерминиран од 
развојната стратегија поставена врз оптимална организација и 
ефикасност на работењето во согласност со развојната економска 
политика на Државата. Врз овие основи, развојната стратегија на Зоната 
мора да содржи мерки, инструменти и претпоставки за менаџирање на 
развојот во насока на оптимална искористеност и реализација на 
урбанистичките решенија со цел постигнување поголема ефикасност и 
ефективност во организацијата и работењето на Зоната и истовремено 



Извештај за стратегиска оцена на животната средина 

 
78 

остварување на економска оправданост на вложувањата во 
уредувањето на ТИРЗ Виница, м.в. Поповец, КО Виница во општина 
Виница на површина од 21,04 ха. 

Активирањето на вакви пропулзивни зони е во функција на 
интензивирање на вкупниот економски развој на Државата и 
остварување рамномерен регионален развој на економијата во 
националниот простор. Вградувањето на принципите на заштита на 
животната и работна средина во концептот на урбанистички развој на 
Зоната претставува значајна определба зацртана со Просторниот план 
на Р. Македонија релевантна за економската валоризација на Државната 
урбанистичка планска докумантација.  

Во планскиот пристап на разработка и предлагање урбанистички 
решенија, применети се современи стандарди за патната мрежа, 
водоводната, канализациската и гасоводната инфраструктура, 
телекомуникациите,  еколошките стандарди, безбедносните и други 
стандарди поврзани со ефикасноста на организацијата и  
функционирњето на Зоната. Наведениот пристап ја детерминира цената 
на сите влезни компоненти поврзани со реализацијата на Планот и 
неговата вкупна економска вредност.  

Реализацијата на Државната урбанистичка планска документација 
за ТИРЗ Виница, ќе овозможи отпочнување на капитални инвестиции за 
активирање на повеќе функции предвидени со Планот: производни, 
инфраструктурни, комерцијални, административни и други. 

Со ваков капитален проект, кој има исклучително значаен развоен 
потенцијал, се создаваат предуслови за унапредување како на 
локалната така и на националната економија преку уредување на 
земјиштето опфатено со Планската документација наменето за изградба 
на производни капацитети пред сé од пропулзивните дејности. 

Подрачјето на планскиот опфат за Државна урбанистичка планска 
документација за Технолошка индустиска развојна зона Виница, м.в. 
Поповец, КО Виница, општина Виница се наоѓа западно од градот 
Виница,  на оддалеченост од 2,17км од влезот во градот, во близина на 
селото Лески. Општина Зрновци е оддалечена 5 км од локацијата, а 
градот Кочани е на 10 км од локацијата. 

Локацијата која е предмет на оваа Државната урбанистичка 
планска документација се наоѓа на надморска височина од 340 м. Целиот 
терен е со незначителен пад и наклонот на целиот терен изнесува 0,97% 
или приближно 1%, што е идеално за изградба на Технолошко 
индустриска развојна зона. 

Блокови 

Во планскиот опфат предвидени се 2 блокови. 

Намена на земјиштето 

Со Државната урбанистичка планска документација, ќе се 
предвидуваат следните намени на земјиштето (дефинирањето е според 
Член 30 од Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање  („Сл. Весник на РМ” бр. 63/12, 126/12 и 19/13): 
Групи на класи на намени: 
5. Јавни институции - класа на намена (В) 
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6. Производство, дистрибуција и сервиси - класа на намена (Г) 
7. Зеленило и рекреација - класа на намена (Д) 
8. Инфраструктура - класа на намена (Е) 

Основни класи на намени:  
Од јавните институции (В предвидени се: 

 државни институции - Царинска контрола, класа на намена (В4) 
Во наменската употреба производство, дистрибуција и сервиси 

(Г) предвидени се: 

 лесна и незагадувачка индустрија, класа на намена (Г2) 

 сервиси, класа на намена (Г3) 

 стоваришта, класа на намена (Г4) 
Во наменската употреба зеленило и рекреација (Д) предвидено 

е: 

 заштитно зеленило, класа на намена  (Д2) 
Во наменската употреба инфраструктура (Е) предвидено е: 

 комунална супраструктура, класа на намена (Е2) 
Во групата класи на намена (Г) - Производство, дистрибуција 

и сервиси, се забранува основната класа на намена (Г1) – Тешка 
индустрија. 

Процентот на изграденост на земјиштето е урбанистичка величина 
која ја покажува густината на изграденост, односно колкав дел од 
градежното земјиште е зафатен со градба. Во случајот оваа величина се 
движи од 40-70%. 

Согласно потребите на технологијата на потенцијалните субјекти 
се дозволува поголем процент на изграденост од максимално 
дозволениот. 

Коефициентот на искористеност е урбанистичка величина која го 
покажува интензитетот на изгаденост на градежното земјиште. Истиот во 
планскиот опфат се движи до 0,4 до 2,5. 

Согласно потребите на технологијата на потенцијалните субјекти 
се дозволува поголем коефициент на искористеност од максимално 
дозволениот. 

Локалитетот на кој се предвидува Tехнолошко индустриска 
развојна зона (ТИРЗ) е поставен на 4,5 км од градот Виница кон градот 
Охрид (клучка Подмоље), односно поточно од западна страна на 
планираниот автопат А3 (магистралниот патен правец М-5), делница 
Штип – Делчево. 

Сообраќајното поврзување на локалитетот (зоната) со 
планираната основна патна мрежа на Република Македонија се 
предвидува со клучка во две нивоа утврдена на км1+800,00 (стационажа 
земена од основен проект-измена за автопат А3 на делот од км 
38+903,38 до км42+561,80, изработен од ДИВИ Македонија ДООЕЛ) со 
која се овозможува едноставно и безбедно исклучување и приклучување 
на сообраќајните токови од и во автопат А3 (магистралниот патен правец 
М-5). Планираната клучка наменета за опслужување на возилата од 
планираната Трговска развојна индустриска зона е поставена централно 
на планираните клучки за влез во градот Кочани и влез во градот 
Виница, односно на цца 3 км од истите. 

Во планот е дадено идејно решение на клучката со елементи во 
хоризонтала димензионирани според правилникот за техничките 
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елементи за изградба и реконструкција на јавните патишта и на објектите 
на патот („Сл. Весник на РМ” бр. 110/09). За предложената 
конфигурација (решение) на клучката со која се предвидува поврзување 
на ТИРЗ - „Виница“ со планираниот автопат А3 (магистралниот патен 
правец М-5) потребно е во следна фаза да се изработи идеен проект и 
сообраќајно решение (хоризонтална и вертикална сигнализација).  

Планската поставка на сообраќајниците за опслужување на 
сообраќајот за ТИРЗ – „Виница“, е дефинирана пред се од услов за 
приклучок во А3 (М-5) преку планираната клучка во две нивоа, со влез и 
излез на возилата во и од зоната. 

Должината и ширината на лентите за исклучување и вклучување, 
односно за успорување и забрзување во и од А3, се превземени од 
наведениот основен проект и се со должина 190+60 (клин)=250,00 м2.  

Вкупната должина на автопат А3 заедно со краците кои ја 
формираат клучката изнесува (во граници на опфат) 1874, 75 м.  

Стационарниот сообраќај – паркирањето на моторните возила се 
предвидува да се решава во рамки на секој блок (градежна парцела), а 
во се според нормативите и стандардите дадени во чл. 59, 60 и 61 од 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.  

Во близина на ТИРЗ “Виница“ нема изградено водоснабдителна 
мрежа. Најблиски населени места до Зоната се градот Виница и селото 
Лески. Со плановите за развој на водоснабдувањето во Виница и 
околните села се предвидува селото Лески да се поврзе на 
водоснабдителна мрежа на градот. Се предвидува изградба на нова 
водоводна линија Ф150 на која ќе се поврзе селото. На оваа водоводна 
линија има можности за поврзување и на Зоната. Приклучувањето на 
водоснабдителниот систем ќе биде врз основа на услови одредени од ЈП 
“Солидарност“ - Виница во чија надлежност е стопанисувањето со 
системот. 

Техничката вода ќе се обезбеди од бунари кои ќе бидат изведени 
во близина на Градечка Река. За користење на подземните води 
потребно ќе биде да се извршат хидрогеолошки истражни и пробно 
експлоатациони работи со што ќе се утврди капацитетот на бунарот 
(бунарите). Исто така треба да се извршат и испитувања со кои ќе се 
утврди квалитетот на водата, односно дали физичко-хемиските и 
бактериолошките карактеристики на водата одговараат на критериумите 
за соодветната намена.  

Во границите на планскиот опфат на Зоната се предвидува 
изградба на две водоснабдителни мрежи - за санитарна вода и за 
техничка вода. 

ТИРЗ Виница зафаќа вкупна површина од 21,04 ха. Санитарна 
вода треба да се обезбеди за површина од 14,65 ха. Површината која е 
под заштитно зеленило и улици (во границите на оградениот простор), за 
која треба да се обезбеди техничка вода изнесува 6,39 ха. 

Примарната санитарна водоводна мрежа во зоната ќе биде 
прстенаста изведена од ПЕ цевки со најмал дијаметар од ND 110 мм со 
што ќе се задоволат барањата за противпожараната заштита. На 
примарната мрежа ќе се изведат приклучоци за секој блок. 

Доколку условите на местото на приклучокот (притисокот, 
количината на вода, висината на објектите во Зоната и др.) не 
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обезбедуваат противпожарна заштита, ќе биде потребно да се изгради 
резервоар од кој ќе се обезбеди доволно вода и притисок. 

Потребата од изградба на резервоар и неговата висинска 
местоположба ќе се дефинира со АУП со кој ќе бидат дефинирани 
објектите по намена и висина во Зоната.  

Во Зоната се предвидува изградба на сепарациска канализациска 
мрежа - фекална и атмосферска канализација. 

Во фекалната канализациска мрежа ќе се испуштаат санитарните 
отпадни води и отпадните води од технолошкиот процес. Отпадните 
води пред да се испуштат во примарната канализациска мрежа ќе бидат 
подложени на третман во пречистителни станици поставени во 
границите на сопствените градежни парцели. Пречистителната станица 
може да биде и заедничка за корисници од две или повеќе градежните 
парцели, врз основа на заеднички договор. 

Примарната фекална канализациона мрежа во зоната предвидено 
е да биде изведена од цевки со минимален дијаметар од 250 мм. На 
канализационата мрежа ќе бидат изведени ревизиони и приклучни шахти 
и други објекти потребни за функционирање на канализациската мрежа.  
Колекторот преку кој отпадната вода од зоната ќе се одведува во 
најблискиот реципиент ќе биде изведен со пречник од 300 мм. 
Пречистените води ќе се испуштаат во Градечка Река. 

Примарната фекална канализациска мрежа во зоната предвидено 
е да биде изведена од цевки со минимален дијаметар од 250 мм. На 
канализациската мрежа ќе бидат изведени ревизиони и приклучни шахти 
и други објекти потребни за функционирање на канализациската мрежа.  

Примарната атмосферска канализациска мрежа ќе се изведе со 
цевки со минимален дијаметар од 300 мм. На мрежата ќе бидат 
изведени сливници, ревизиони и приклучни шахти и други објекти 
потребни за функционирање на мрежата.  

Атмосферските отпадни води пред да бидат испуштени во 
реципиентот Градечка Река ќе бидат подложени на третман во 
маслофаќачи.  

Корисниците од ТИРЗ Виница можат да добијат квалитетно и 
сигурно снабдување со потребните количини на електрична енергија и 
моќност од  ТС Виница 110/35/10kV.  

До сите градежни парцели предвидени се инфраструктурни 
коридори во кои ќе биде поставена и дистрибутивната 10kV мрежа. За 
електромрежата во градежните парцели треба да се изработи 
Архитектонско - урбанистички проект, а за надвор од планскиот опфат и 
Проект за инфраструктура. Во градежните парцели се дозволува 
поставување на една или повеќе дистрибутивни трафостаници, зависно 
од потребите и барањата на идните корисници. Трафостаниците може 
да се изградени во било кој дел од градежната парцела, а зависно од 
потребите на инвеститорот, се дозволува една трафостаница да биде 
напојна за корисници од повеќе градежни парцели.  

Приклучок на дистрибутивната мрежа на објектите ќе се изврши 
според добавената согласност која инвеститорот треба да ја побара од 
ЕВН Македонија.  
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Целокупната електроинсталација треба да биде изведена 
согласно “Правилник за технички нормативи за изградба на надземни 
електроеенергетски водови со номинален напон од 1kV до 400kV”. 

За заштеда на енергија предвидена е можност да на крововите од 
градбите да се постават соларни панели со кои ќе се врши загревање на 
водата, како и примена на современи висококвалитетни изолациски 
материјали. 

Корисниците од ТИРЗ Виница во комуникацискиот сообраќај имаат 
можност да бидат приклучени на оптичкиот кабел кој минува покрај 
патниот правец Кочани-Виница.  

До сите градежни парцели предвидени се инфраструктурни 
коридори во кои со останатите, ќе биде поставена и телефонската 
мрежа. За електронско-комуникациската мрежата во градежните парцели 
треба да се изработи Архитектонско-урбанистички и проект за 
инфраструктура.  

На идните корисници на просторот во ТИРЗ " Виница " треба да им 
се остави можност да се приклучат на оператор за кој што тие ќе се 
определат, односно инфраструктурниот коридор за телефонската мрежа 
треба да има можност за приклучок на повеќе оператори. 

Новите технологии во сферата на комуникациите, размена на 
податоци, широкопојасните и други услуги ќе бидат имплементирани во 
ТИРЗ-от зависно од барањата на крајните корисници.  

ТИРЗ Виница, како и овој регион целосно е покриен со сигнал на 
мобилните оператори T-Mobile, ONE и VIP. 
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XI. Прилози 
 
Листа на национална законска регулатива 
 
1. Закон за животна средина („Сл. Весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 
24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12 и 93/13); 
2. Уредба за определување на проектите и за критериумите врз 
основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за 
оцена на влијанијата врз животната средина („Сл. Весник на РМ” бр. 
74/05); 
3. Правилник за содржината на барањата што треба да ги исполнува 
студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната средина 
(„Сл. Весник на РМ” бр. 33/06); 
4. Уредба за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и 
промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително 
се спроведува постапката за оцена на нивното влијание врз животната 
средина и врз животот и здравјето на луѓето („Сл. Весник на РМ” бр. 
153/07); 
5. Уредба за содржината на извештајот за стратегиска оцена на 
животната средина („Сл. Весник на РМ” бр. 153/07); 
6. Правилник за воспоставување на листата на експерти за СОЖС, 
процедурата за спроведување на испитот за експерти за СОЖС, 
воспоставување комисијата за оценка на знаењето на експертите за 
СОЖС („Сл. Весник на РМ” бр. 129/07); 
7. Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките 
дали определени плански документи би можеле да имаат значително 
влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето („Сл. Весник 
на РМ” бр. 144/07); 
8. Уредба 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); 
9. Правилник за стандарди и нормативи за планирање на просторот 
(„Сл. Весник на РМ” бр. 69/99); 
10. Закон за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на 
РМ” бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12 и 55/13); 
11. Закон за градење („Сл. Весник на РМ” бр. 51/05); 
12. Законот за квалитет на амбиентниот воздух („Сл. Весник на РМ” 
бр. 67/04, 92/07, 35/10, 47/11 и 100/12); 
13. Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување 
на квалитетот на амбиенталниот воздух („Сл. Весник на РМ” бр. 67/04); 
14. Закон за води („Сл. Весник на РМ” бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 
51/11 и 44/12); 
15. Уредба за класификација на водите („Сл. Весник на РМ” бр. 18/99); 
16. Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и 
подземните води („Сл. Весник на РМ” бр. 18/99 и 71/99); 
17. Уредба за класификација на водите („Сл. Весник на РМ” бр. 18/99); 
18. Закон за отпад („Сл. Весник на РМ” бр. 68/04, 107/07, 102/08, 
143/08, 124/10, 9/11 и 123/12); 
19. Листа на отпади („Сл. Весник на РМ” бр. 100/05); 
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20. Закон за заштита од бучава во животната средина („Сл. Весник на 
РМ” бр. 79/07); 
21. Одлука за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета 
дека е нарушен мирот на граѓаните од штетна бучава („Сл. Весник на 
РМ” бр. 64/93); 
22. Закон за заштита на културното наследство („Сл. Весник на РМ” 
бр. 20/04; измени 115/07); 
23. Закон за благосостојба на животните („Сл. Весник на РМ” бр. 
113/07); 
24. Закон за благосостојба на растенијата („Сл. Весник на РМ” бр. 
25/98 и  06/00); 
25. Закон за заштита на растенијата („Сл. Весник на РМ” бр. 25/98; 
измени 06/00); 
26. Закон за заштита при работа („Сл. Весник на РМ” бр. 13/98 и 33/00; 
29/02); 
27. Закон за енергетика („Сл. Весник на РМ” бр. 63/06, ...79/13); 
 
 
2. Листа на релевантни ЕУ директиви 
 
Директиви на ЕУ ипфатени во Национална стратегија за апроксимација 
во животната средина (2008). Релевантни се и нивните измени и 
дополнувања: 
 
1. Рамковна директива за отпад (2006/12/ЕС) 
2. Директива за депонии (99/31/ЕС) дополнета со Регулатива (ЕС) 
1882/2003 
3. Регулатива за пренос на отпад (ЕЕС) 259/93 дополнета со 
Одлуките 94/721/ЕС, 96/660/ЕС, 98/368/ЕС и 99/816/ЕС, и Регулативите 
(ЕС) 2408/98, (ЕС) 120/97 и (ЕС) 2557/2001 
4. Директива за управување со отпадот од индустрија за екстракција 
на минерални суровини (2006/21/ЕС) 
5. Рамковна директива за квалитет на амбиентен воздух (96/62/ЕС), 
дополнета со Регулативата (ЕС) 1882/2003 
6. Директива за национални плафони на емисии (2001/81/ЕС) 
7. Директива за бензен и јаглерод моноксид (2000/69/ЕС) 
8. Директива за озон во амбиентниот воздух 2002/3/ЕС 
9. Директива 2004/107/ЕС за арсен, кадмиум, жива, никел и 
полициклични јаглеводороди во амбиентниот воздух 
10. Директива за информирање на корисници (1999/94/ЕС) дополнета 
со Директивата 2003/73/ЕС 
11. Рамковна Директива за вода (2006/60/ЕС) дополнета со Одлуката 
2455/2001/ЕС 
12. Директива за урбани отпадни води (91/271/ЕЕС) дополнета со 
Директивата 98/15/ЕС и Регулативата (ЕС) 1882/2003 
13. Директива за вода за пиење (98/83/ЕС) дополнета со Регулативата 
(ЕС) 1882/2003 
14. Директива за површинска вода за апстракција (75/440/ЕС) 
дополнета со Директивите 79/869/ЕЕС и 91/692 ЕЕС (ќе биде отповикана 
со Рамковната директива за води (2006/60/ЕС) од 22.12.2007 
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15. Директива за вода за капење (2006/7/ЕС) 
16. Директива за испуштање на опасни супстанции во водите 
(76/464/ЕЕС) дополнета со Директивата (91/692/ЕЕС и 2000/60/ЕС) е 
биде отповикана со Рамковната директива за води (2000/60/ЕС) од 
22.12.2007, освен член 6, кој беше отповикан на 22.12.2000. 
17. Директива за мерење на квалитетот на водата за пиење 
(79/869/ЕЕС) дополнета со Директивите 81/855/ЕЕС, 91/692/ЕЕС, и 
Регулативата (ЕС) 807/2003 ќе биде отповикана со Рамковната 
директива за води (2000/60/ЕС) од 22.12.2007) 
18. Директива за подземни води (80/68/ЕЕС) дополнета со 
Директивата 91/692/ЕЕС 
19. Директива за вода за риби (78/659/ЕЕС) дополнета со Директивата 
91/692/ЕЕС и Регулативата (ЕС) 807/2003 
20. Директива за Стратешка оцена на животна средина (2001/42/ЕС) 
21. Директива за пристап на информации за животната средина 
(2003/4/ЕС) 
22. Директива за Оценка на влијанието врз животната средина 
(85/337/ЕЕС) дополнета со Директивите 97/11/ЕС и 2003/35/ЕС 
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 Преглед на заштитни подрачја во РМ (2008) и Извештај на 
меѓународен консултант за заштитени подрачја во рамки на 
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 Национална стратегија за биолошка разновидност, 2004; 

 Стратегија за управување со отпад во РМ 2008-2020; 

 Национална транспортна стратегија за патниот превоз, 2008; 

 Стратегија за демографски развој на РМ 2008-2015; 

 Национална програма за усвојување на правото на ЕУ (НППА II, 
2007);  

 Национална стратегија за мониторинг на животната средина, 2004; 

 Стратегија за управување со животната средина, 2005; 

 Стратегија за подигање на јавната свест во животната средина, 
2005; 

 Стратегија и акционен план за имплементација на Архуската 
конвенција, 2005; 

 Национален здраствено-еколошки акционен план (НЗЕАП), 1999; 

 Директива за станишта (92/43/ЕЕС); 

 Директива за диви птици (79/409/ЕЕС); 

 Рамковна директива за вода (2000/60/ЕС); 
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интегрирана контрола и превенција од загадувањето; 

 Достапни искуства и практики. 
 
 
 
 
 
 


