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1. ВОВЕД 

 Во согласност со одлуките донесени од страна на Општина Велес и Советот 
на Општината за донесување на Програма за изменување и дополнување на 
Програмата за изработка на урбанистички планови на Општина Велес за 2011 
година ( Одлука од Советот на Општина Велес донесена на Седница одржана на 
08.11.2011 година и Заклучок за донесување Програма за изменување и 
дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на Општина 
Велес во 2011 година од Советот на Општина Велес донесен на седница одржана 
на 7.11.2011 година) започната е постапка за Измена и дополнување на 
Генералниот Урбанистички план за град Велес за дел од урбана единица 1 УБ 1А 
и УБ 1Б, за период 2012 – 2022.   

 Планската програма е изготвена од страна на Завод за урбанизам, 
архитектура и инжинеринг „ЗУАС“ - Скопје во јуни 2012 год. Од страна на 
Комисијата за давање на мислење на нацрт урбанистичките планови и 
доставување на предлог за одобрување на локална урбанистичка планска 
документација при Општина Велес донесено е Решение бр. 08-2959/5 од 
06.06.2012 год. со кое се одобрува планска програма за изработка на Измени и 
дополнувања на Генерален урабнистички план за град Велес за дел од урбана 
единица 1 УБ 1А и УБ 1Б, за период 2012 – 2022 (дадено во Поглавје 14.5). 

 Целта на Програмата е да се добие решение кое ќе обезбеди измена и 
долнување на дел од постоечкиот ГУП, како и усогласување на предметниот план 
со важечката законска и подзаконска регулатива и реализација на планираната 
намена на површини. Ги согледува потребите и насоките за развој на градот и 
општината, при што ќе се овозможи изработка на ГУП со кој ќе се направи 
пренамена на класата на намена (Г1 – Тешка и загадувачка индустрија) – 
Топилницата која повеќе години е надвор од функција, заради загадување на 
животната средина, во простор со зеленило (класа на намена Д2 – заштитно 
зеленило). Причините поради кои се бара промената се долгогодишното 
загадување со тешки метали кое предизвикува здравствени нарушувања кај 
населението на град Велес, претставува висок ризик за растителниот, 
животинскиот и рибниот свет.  

 Нацрт планот Измена и дополнување на Генерален урабнистички план за 
град Велес за дел од урбана единица 1 УБ 1А и УБ 1Б, за период 2012 – 2022 
започна да се подготвува од страна на Завод за урбанизам, архитектура и 
инжинеринг „ЗУАС“ - Скопје во октомври 2012 год.  

Согласно законската регулатива од областа на животната средина при 
подготовка на краткорочни, среднорочни и долгорочни плански документи 
на национално и локално ниво за развој на општините во сите аспекти (урбан 
развој, индустрија, развој на мали и средни претпријатија, туризам, 
земјоделие, транспорт и др.) потребно е спроведување на постапка за 
Стратегиска оцена на влијание на планскиот документ кој се подготвува 
(план, програма или стратегија) врз животната средина. Светските 
искуства и ЕУ директивите како и националното законодавство предлагаат и 
обврзуваат Стратегиската оцена на влијанието на планскиот документ како 
процес да се одвива паралелно со развојот на планскиот документ, со цел 
целите на животната средина навреме да се земат во предвид при дефинирање 
на целите на самиот плански документ, што беше случај и со Измената 
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дополнувања на Генерален урабнистички план за град Велес за дел од урбана 
единица 1, УЕ 1 – УБ 1А и УБ 1Б, за период 2012 – 2022. 

Постапката за Стратегиска оцена на влијание на планскиот документ врз 
животната средина е правно обврзувачка во согласност со националното 
законодавство (Глава X од Закон за животна средина – Сл. Весник на РМ бр. 
53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009,124/2010, 51/2011, 123/12 и 
подзаконските акти) и со нејзино навремено спроведување се обезбедува 
идентификување на сите можни негативни и позитивни влијанија на планот, 
програмата или стратегијата врз животната средина, се дефинираат алтернативи 
и можни мерки за ублажување, намалување или одбегнување на негативните 
влијанија врз сите елементи на животната средина.  

Потребата од започнување на постапка за Стратегиска оцена на влијание 
на планскиот документ врз животната средина за планскиот документ беше 
идентификувана преку консултации со засегнатите органи и страни (Центарот за 
развој на Вардарски плански регион, Еколошкото друштво Вила Зора од Велес, 
Министерство за здравство, Министерството за транспорт и врски, Советот на 
Општина Велес) во период април – август 2012.  

Позитивно Мислење со бр. 23 - 4534/2 од 12.06.2012 год. во насока на 
спроведување на постапката за Стратегиска оцена и пренамена на земјиштето во 
класа на намена Д2 (заштитно зеленило) даде, како единствено прифатливо 
заради надминување на сегашната состојба со загадување на локацијата кое е 
резултат на децениското работење на Топилницата за олово и цинк. како 
засегнат орган даде Мислење бр.13-2959/3 од 29.05.2012 год. во кое потврдува 
дека постапката за изработување на предлог планот е изведена во согласност со 
законските прописи поврзани со стратегиската оцена и дека согласноста за 
урбанистичкиот план ја издава по добиеното Мислење од МЖСПП по Извештајот 
за стратегиска оцена на животната средина.  

Копија од дел од добиените мислења во процесот на консултации на 
засегнатите органи и страни за започнување на постапката за СОЖС е дадена во 
Прилозите 14.5.1 и 14.5.2. 

По извршената консултација со засегнатите, Општина Велес подготви 
Одлука и Формулар за спроведување на стратегиска оцена за Измена и 
дополнување на Генералниот Урбанистички план за град Велес за дел од урбана 
единица 1 УБ 1А и УБ 1Б, за период 2012 – 2022 со бр. 08-4379/2 од 13.8.2012,  
истите беа доставени до Министерство за животна средина и просторно 
планирање и беа ставени на јавен увид (веб страна veles.gov.mk) во 
времетраење од 15 дена.  

Од страна на Министерство за животна средина и просторно планирање 
беше издадено Известување со кое се одобрува Одлуката за спроведување на 
Стратегиска оцена заедно со формуларите и е потребно да се спроведе постапка 
за Стратегиска оцена (Мислење бр. 15  – 8011/2 од 23.08.2012).  

Изработката на Извештајот за Стратегиска оцена на влијание на измената 
и дополнувањето на ГУП за град Велес беше доверена на Друштвото за технички 
консултантски услуги  “ЕкоМозаик“ дооел Скопје.  

Во подготовката на Извештајот учествуваа: 

а) Славјанка Пејчиновска – Андонова, дипл. инж. технолог, Експерт за 
Стратегиска оцена на животната средина  

б) Марија Николоска, дипл. инж. за животна средина 
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Постапката на стратегиска оцена на планскиот документ врз 
животната средина се одвиваше паралелно со поставување на целите на 
планскиот документ (согласно Законот за животна средина Сл. Весник на 
РМ бр. 53/05, 81/05 24/07, 159/08 и 83/09, 124/10, 51/11, измени 123/12 
Член 67 во кој е наведено дека Извештај за стратегиската оцена на 
животната средина се спроведува во текот на изработката на планскиот 
документ, односно пред да биде истиот доставен од надлежниот орган). 

Во период јуни – ноември 2012 се одржаа неколку состаноци помеѓу 
експертскиот тим на “Екомозаик”, урбанистите од Завод за урбанизам, 
архитектура и инжинеринг "ЗУАС" и урбанистите и одговорните за 
животна средина во Општина Велес со цел да се идентификуваат и 
навремено вклучат целите на заштита на животната средина и 
здравјето на луѓето (Фотографии од еден состанок се дадени на Слика 1).  

     
 

Слика 1 Состанок одржан на 19.08.2012 во просториите на ЗУАС (Завод за урбанизам, архитектура 
и инжинеринг) 

Експертскиот тим од Екомозаик изврши анализа на најважните 
стратешки документи на локално, регионално и национално ниво во 
поглед на управување со т.н. “жешки точки” и предлог решенијата за 
нивно надминување, обемна документација во која е содржана експертиза 
од геохемиски истражувања за контаминираност на почвата со Pb, Cu, Cd, 
Zn, Ni и непосредно загадување на подземните води во Велес и околината; 
влијанието од депонираната згура врз минатото и сегашно загадување на 
воздухот, почвата; како и влијанието на децениското загадување на 
тешката индустрија на предметниот опфат и во неговата близина врз 
човековото здравје.  

Беа подготвени Цели на заштита на животната средина на 
предметниот опфат и неговата непосредна близина (градот Велес) кои се 
веќе усвоени во различни стратешки плански документи од највисоко 
национално ниво до локално ниво при чие донесување е консултирана и 
јавноста и невладините организации. Целите на заштита им беа дадени 
на урбанистите од ЗУАС да ги земат во предвид при дефинирање на 
целите на планскиот документ за да може навремено да се предвидат и 
мерки за надминување на негативните влијанија. Во периодот на изработка 
на Извештајот за СОЖС беше извршена Стручна ревизија на нацрт Изменување 
дополнување на Генералниот Урбанистички план за град Велес за дел од урбана 
единица 1 УБ 1А и УБ 1Б, за период 2012 – 2022, Општина Велес и истата е 
прифатена на 12.11.2012 година, бр.0302-76/1 и беше доставена до Експертскиот 
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тим за СОВЖС. Извештајот за стратегиска оцена на животната средина беше 
подготвен во период јуни - ноември 2012 година.  

По спроведената јавна расправа и ставањето на јавен увид на нацрт 
верзијата на Извештајот за СОЖС (декември 2012 - јануари 2013) согласно 
законската регулатива и добиеното Мислење од Министерство за животна 
средина и просторно планирање, во февруари 2013 год. експертот ја подготви 
финалната верзија на Извештајот за Стратегиска оцена на влијание врз 
животната средина за предметната планска документација. 

Главните наоди од јавниот увид и јавната расправа се дадени во Поглавје 
14.6 и во продолжение се дадени и релевантните прилози: 

А) Соопштение до јавноста за ставање на јавен увид на нацрт Извештајот 
за СОЖС и соопштение до јавноста за одржување на јавна расправа во дневен 
весник и неколку фотографии од јавната расправа; 

Б) Листата на учесници на јавната расправа 

В) Записник од јавната расправа 

Г) Мислење од Министерство за животна средина и просторно планирање 
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2. ЦЕЛ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА  

2.1 ЦЕЛ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА  И УПОТРЕБЕНА МЕТОДОЛОГИЈА  

Планскиот документ кој беше предмет на анализа и за кој се однесува  
Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина е Измена и дополнување 
на Генералниот урбанистички план за град Велес за дел од урбана единица 1 УБ 
1А и УБ 1Б, Општина Велес со вкупна површина од П = 45 hа.   

Се очекува реализацијата на Измената и дополнувањето на Генералниот 
Урбанистички план за град Велес за дел од урбана единица 1 УБ 1А и УБ 1Б, 
Општина Велес, да обезбеди уредување и развој на просторот, како и 
зајакнување на локалната власт и довербата кај населението.   

Цел на Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за Измена и 
дополнување на Генерален Урбанистички план за град Велес за дел од урбана 
единица 1 УБ 1А и УБ 1Б, Општина Велес е навремено да ги вклучи целите на 
заштита и унапредување на животната средина дефинирани со националните, 
регионалните и локални стратешки документи во целите дефинирани при 
изработката на Нацрт планската документација од страна на планерите.  

Преку навременото вклучување на мерки за спречување, ублажување или 
компензирање на негативните ефекти од планските решенија врз животната 
средина  ќе се овозможи одржлив развој на Општината Велес. 

Методологијата која се користеше при подготовка на Извештајот за 
Стратегиска оцена на влијание на Измена и дополнување на Генерален 
Урбанистички план за град Велес за дел од урбана единица 1 УБ 1А и УБ 1Б, 
Општина Велес врз животната средина се базира на спроведување на 
истражувања, проценки и аналитички вештини при реализацијата на неколку 
чекори: 

а) Посета на локацијата (јуни 2012); 

б) Запознавање со урбанистичката документација, планскиот опфат, 
намената на земјиштето и планираните функции на опфатот; 

в) Идентификација на веќе дефинираните цели за заштита и унапредување 
на животната средина во стратешки документи на локално, национално и 
меѓународно ниво (Национална Стратегија за развој на РМ, Просторен план на 
Република Македонија, Генерален Урбанистички План за град Велес, Локален 
План за заштита на животната средина за Општина Велес – ЛЕАП, Локална агенда 
21 на Општина Велес, План за управување со отпад за Општина Велес (2008 – 
2012), Студија за оправданост од воведување на услугите за собирање и 
транспортирање на комунален отпад во руралните средини на општина Велес, 
Стратегија за Економски Развој на Општина Велес, Програма за развој на 
Вардарскиот плански регион, Национален План за заштита на животната средина 
- НЕАП II, Национална Стратегија за одржлив развој, Национална Стратегија за 
приближување кон ЕУ, Индикатори за животна средина и др. документи); 

Исто така, при дефинирање на целите за заштита на животната средина 
беа користени и следните документи: 

- Извештај за Проектот: Варирање на дистрибуцијата на тешки метали во 
почвениот супстрат, градинарските и фуражните култури, во нетретирани и 
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третирани загадени површини од околината на Велес, со агат 25К (ЈНУ 
Земјоделски Институт Скопје, д-р Јулијана Цветковиќ, 2003) 

- Дистрибуција на тешки метали – микроелементи во горниот слој на 
почвата во Велес (Технолошко – металуршки факултет Скопје, 2004) 

- Биохемиски профил на фетусите од регионот на Велес (Универзитет "Св. 
Кирил и Методиј" – Скопје, Природно Математички факултет, Институт за 
Биологија, Мимоза Јовиќ – магистерски труд, 2000) 

- Зборник на трудови од меѓународното советување на тема: "Загадување 
на животната средина на градот Велес со можни решенија за надминување на 
еколошките проблеми" (МЖСПП, Фонд за животна средина, 2002) 

- III Научен собир "Заштита на животната средина" (Друштво за наука и 
уметност Титов Велес, СР Македонија, СФР Југославија, 1990) 

- АНАЛИЗА на здравствената состојба на населението на подрачјето на 
Титоввелешката општина за 1988 година (Медицински центар, Завод за 
здравствена заштита Титов Велес, 1988) 

- ИНФОРМАЦИЈА за квалитетот на воздухот и неговото влијание врз 
здравјето на луѓето во општина Велес во 2006 година (ЈЗУ Завод за здравствена 
заштита Велес, 2007) 

- АНАЛИЗА на здравствената состојба и здравствената заштита на 
населението на подрачјето на Заводот за здравствена заштита – Велес за 2002 
година (ЈЗО Завод за здравствена заштита Велес, 2003) 

- АНАЛИЗА на здравствената состојба и здравствената заштита на 
населението со анализа на здравствено – еколошката и епидемиолошката 
состојба на регионот на Заводот за здравствена заштита – Велес за 2003 година 
(ЈЗО Завод за здравствена заштита Велес, 2004) 

- АНАЛИЗА на здравствената состојба и здравствената заштита на 
населението со анализа на здравствено – еколошката и епидемиолошката 
состојба на регионот на Заводот за здравствена заштита – Велес за 2004 година 
(ЈЗО Завод за здравствена заштита Велес, 2005) 

-   Геохемиски атлас на Велес и неговата околина (Трајче Стафилов, 
Роберт Шајн, Златко Панчевски, Блажо Боев, Марина В. Фронтасјева, Лјудмила 
П. Стрелкова, 2008) 

г) Преглед и анализа на сегашната состојба со животната средина во 
предложениот плански опфат и неговата непосредна близина – градот Велес и 
пошироко во целата Општина Велес 

д) Идентификација на осетливите елементи на животната средина во 
предметниот опфат кои би биле и најзагрозени од реализацијата на целите на 
планскиот документ 

ѓ) Дефинирање на цели на Стратегиска оцена на животната средина за 
предметниот опфат и индикатори преку кои би се следела реализацијата на 
планскиот документ 

ѓ) Идентификација на можните негативни влијанија од реализирањето на 
Измената и дополнувањето на Генералниот Урбанистички план за град Велес за 
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дел од УЕ – УБ 1А и УБ 1Б, Општина Велес врз клучните елементи на животната 
средина вклучувајќи го и здравјето на луѓето; 

е) Проценка на видот, природата, јачината, времетраењето, 
реверзибилноста, значењето на влијанијата и нивните кумулативни зависности; 

ж) Експертска проценка дали влијанијата можат да бидат спречени, 
избегнати, ублажени и/или компензирани; 

з) Подготовка на превентивни и корективни мерки за ублажување на 
влијанијата на планот врз животната средина и предлог на План за мониторинг 
на спроведувањето на предложените мерки; 

ѕ) Информирање на сите донесувачи на одлуки и вклучени страни за 
последиците од реализирање на планот врз животната средина и нивно 
вклучување во целиот транспарентен процес преку одржување на јавна 
расправа. 

Краен резултат од експертската работа е овој Извештај подготвен 
согласно барањата на Уредбата за содржината на извештајот за 
стратегиска оцена на животната средина (“Сл. Весник на РМ “ бр. 153/07).  

При својата работа Експертот користеше голем број на стручна литература 
од оваа област: прирачници и водичи од областа на стратегиска оцена на 
животната средина од земји членки на ЕУ и други земји, различни техники и 
методи за оцена на влијание врз животната средина, стратешки национални 
документи, национална релевантна законска регулатива, меѓународни договори, 
карти, урбанистичката планска документација, различни матрици за оценка, 
матрици за компатибилност на целите како и извештаи и препораки од 
меѓународни институции водечки во светот во оваа проблематика. Истите се 
евидентирани во прилозите кон Извештајот. 

Во Прилог 1 е дадена Листата на релевантна национална законска 
регулатива и  ЕУ Директивите релевантни за медиумите на животната средина, 
како и меѓународни договори прифатени од Република Македонија. 

Во Прилог 2 е дадена Листата на користена литература и техничка 
документација кои во многу придонесоа кон квалитетот на Извештајот за 
стратегиска оцена на животната средина за планскиот документ. 
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3. ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ И 
ПЛАНСКИ ОПФАТ 

3.1 ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

Предметниот плански документ претставува Измена и дополнување на 
Генерален Урбанистички план за град Велес за дел од урбана единица 1 УБ 1А и 
УБ 1Б, која е изработена врз основа на Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Службен весник на Република Македонија број 51/05, 137/07, 24/08, 
91/09, измени 124/10, 53/2011) и Законот за изменување и дополнување на 
Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Република 
Македонија број 91/09, 124/10, 18/11, 53/11), Правилникот за поблиската 
содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови 
(Службен весник на Република Македонија број 78/06 и 140/07) и Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на 
Република Македонија број 78/06, 140/07, 12/09,142/10, 64/11, 169/11).  

Измената и дополнувањето на Генералниот Урбанистички план за град 
Велес за дел од урбана единица 1 УБ 1А и УБ 1Б (нацрт план) ја подготви Завод за 
урбанизам, архитектура и инжинеринг „ЗУАС“ – Скопје во октомври 2012. 

Составни делови на планската документација се:  

а) Документационата основа и  

б) Планската документација. 

Документационата основа ги систематизира податоците за постојната 
состојба во рамки на планскиот опфат и направена е анализа на можностите за 
просторен развој и програмските проекции за подрачјето на планскиот опфат. 
Систематизирани се податоци за географското и геодетско одредување на 
подрачјето на планскиот опфат, претставен е историјатот на планирање на 
подрачјето и прикажана е инвентаризацијата на изградениот градежен фонд и 
инфраструктура.  

Претставени се и критериумите за избор на локацијата и оценка за 
можностите за иден развој.  

Графичкиот дел содржи: Извод од ГУП на град Велес (1:5000), Ажурирана 
геодетска подлога скица на премерување (1:2500), Намена на површини (1:2500), 
Инвентаризација и снимка на изградена комунална инфраструктура (1:2500). 

 Планската документација ги презентира планските решенија и ги 
дефинира сите плански одредби потребни за донесување и спроведување на 
планот. Планската документација е составена од текстуален и графички дел.  

Претставени се видот на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат 
и планскиот период за кој се донесува, местоположбата на планскиот опфат, 
опис и образложение на планските решенија и  намената на земјиштето и 
градбите. Дадени се урбанистичко – архитектонски услови за градба, 
сообраќајната и комуналната инфраструктура како и кратка анализа на 
економското образложение за начинот и динамиката на финансирање на 
реализација на планското решение. 
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Во Поглавје 8 од Планската документација, претставени се општи мерки за 
заштита на животната средина, заштита од пожар на објектите, воени 
разурнувања и природни непогоди. 

Во Планската документација се дадени и нумеричките показатели од 
планските решенија за целиот плански опфат со површина на парцела, класа на 
намена и др. карактеристики. Претставени се и условите за градење, развој и 
користење на земјиштето како и посебните услови кои важат за планскиот 
опфат. 

Во графичкиот дел се наоѓаат следните планови: План на намена на 
земјиштето Регулационен план (1:2500), Сообраќаен план Нивелациски план 
(1:2500), Инфраструктурен план (1:2500), Синтезен План (1:2500).  

3.2 ПЛАНСКИ ОПФАТ  

Планскиот опфат на Измена и дополнување на Генерален Урбанистички 
план за град Велес за дел од урбана единица 1 УБ 1А и УБ 1Б, се наоѓа во 
северозападниот дел на градот Велес и е дел од поширокото градско подрачје на 
десниот брег на река Вардар. 

Истиот е дел од урбаната единица 1 „Васа Кошулчева“ која е составена од 
десет урбани блока, со тоа што урбан блок 1 е поделен на два посебно означени 
дела (урбан блок 1А, урбан блок 1Б, урбан блок 2, урбан блок 3, урбан блок 4, 
урбан блок 5, урбан блок 6, урбан блок 7, урбан блок 8, урбан блок 9 и урбан 
блок 10). Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 45 ha.  

Планскиот опфат на овој плански документ (УБ 1А и УБ 1Б) е по осовините 
на планираните – магистрални, по ГУП сообраќајници: 

• од ЈУГ    - границата на Блок 1Б дефиниран со постоен ГУП на град 
Велес; 

• од ЗАПАД   - оска на планираната улица “6” предвидена со постоен ГУП 
на град Велес; 

• од СЕВЕР     -  границата на градски градежен реон според постоен ГУП 
на град Велес; 

• од ИСТОК   - границата на Блок 1Б дефиниран со постоен ГУП на град 
Велес. 
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Слика 2 Граници на планскиот опфат на ГУП за град Велес, Општина Велес 
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Слика 3 Локација на планскиот опфат во рамките на градот Велес 
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3.3 НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО  

 Сегашна состојба на предметниот простор  

    Предметниот опфат го сочинуваат урбан блок 1А кој опфаќа површина од 
15,42 ha и урбан блок 1Б чија површина изнесува 29,58 ha. Овој простор се 
карактеризира со ненаселеност и во моментот основна класа на намена Г1 – 
Тешка и загадувачка индустрија (Топилница) ставена во мирување, Д2 – 
заштитно зеленило и земјоделски површини кои се запоставени и не се 
обработуваат. Топилницата на олово и цинк “МХК Злетово“ започнала со работа 
1973 година, вработувала 1100 работника  со годишно производство на 30 000 t 
олово, 60 000 t цинк и 250 t кадмиум како и помали количини на сребро, злато и 
бакар. Во 2003 година Топилницата запира со работа поради економски причини, 
а и Инспекторатот за животна средина при Министерстворо за животна средина и 
просторно планирање евидентирал нарушување на квалитетот на воздухот, 
водите и несоодветното управување со депонијата за згура која се наоѓа во 
непосредна близина на Топилницата – надвор од предметниот опфат.  

 Објектите во Топилницата се руинирани, опремата во лоша состојба и 
понатаму претставуваат потенцијални загадувачи на животната средина. 

Во Табела 1 се прикажани билансните показатели и распределбата на 
класите на намена во (% и ha). 

Табела 1Биланс на површини на сегашна состојба на предметниот опфат 
Намена на земјиштето Површина (ha) % 

Г1 – Тешка и загадувачка 
индустрија 20,90 46,44 

Д2 – Заштитно зеленило 17,74 39,42 

Е2 – комунална 
инфраструктура 0,76 1,7 

Неорганизирано земјиште 5,60 12,44 

Вкупна површина на 
планскиот опфат 45 100 

 

При посетата од страна на експертот (јуни 2012 год.), направени се 
неколку фотографии од планскиот опфат, неговата поблиска и подалечна 
околина и истите се прикажани на Слика 4. 
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Слика 4 Фотографии од планскиот опфат и неговата околина (јуни 2012 год.) 
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Плански концепт за иден просторен развој 

Планскиот концепт на просторот кој е предмет на измените и 
дополнувањата предложен во планот се темели на почитување на веќе 
создадената урбана матрица, како и на почитување на насоките предвидени со 
постојниот ГУП на град Велес од 2003 – 2008 година. Со планскиот документ се 
предвидува пренамена на просторот од Г1 – тешка и загадувачка индустрија во 
Д2 – заштитно зеленило на површина од 45 ha, односно површината на урбаниот 
блок (1А и 1Б). 

Просторот дава можности за пренамена бидејќи истиот е деградиран и 
контаминиран со децениско загадување како резултат на работата на 
Tопилницата за олово и цинк, а пренамената ќе придонесе кон ублажување на 
последиците од историското загадување на животната средина и намалување на 
кумулативните ефекти врз почвата и подземните води, спречување на 
разнесувањето на загадувачките материи во предметниот опфат и пошироката 
околина на градот Велес. Повратната спрега се гледа во развојот на планскиот 
опфат во правец на негово озеленување кое ќе придонесе кон подобрување на 
состојбата со сите медиуми на животната средина, што директно ќе ја подобри 
здравствената состојба на населението, а со тоа и квалитетот на живеење во 
град Велес и неговата околина.  

 

Биланс на површини 

Планот предвидува целосна пренамена на класата на намена и на речиси 
целата површина од 42,92 ha озеленување со заштитно зеленило односно класа 
на намена Д2 и дел oд 0,76 ha за комунална супраструктура – трафостаница (Е2). 

 
Табела 2 Биланс на површини по идното планско решение 

 

Намена на земјиште Површина (ha) % 

Д2 – Заштитно зеленило 42,92 95,3 

Е1–Сообраќајна 
инфраструктура 1,32 3 

Е2–Комунална 
инфраструктура 0,76  1,7 

Вкупна површина на 
плански опфат 45 100 

 

Споредбените нумерички вредности од постојната состојба и планските 
решенија се прикажани во Табела 3, а на Слика 5 е прикажан графичкиот дел со 
планирана намена на земјиштето. 
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Табела 3 Споредбени нумерички вредности од постојната состојба и планските решенија 

Намена на земјиште Постојна состојба (ha) Планиран развој (ha) 

Г1–Тешка и загадувачка 
индустрија 20,90 / 

Д2 – Заштитно зеленило 17,74 42,92 

Е2–Комунална инфраструктура 0,76 0,76 

Неорганизирано земјиште 5,60 / 

Е1–Сообраќајна инфраструктура  1,32 

Вкупна површина на планскиот 
опфат  45 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 5 План со намена на земјиштето на планскиот опфат, Општина Велес 
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А) Сообраќајна инфраструктура 

Уличната мрежа во локалитетот ја сочинува магистралната улица Улица 6. 

Б) Комунална инфраструктура  

Водоснабдување 

На предметниот опфат е разгранета примарна водоводна мрежа со профил 
на цевки DN 250 mm на која се планира да се приклучи секундарна водоводна 
мрежа со предвидениот развој за градот Велес.  

 В) Канализација 

Фекална канализација 

За одведување на фекалните отпадни води постои фекален колектор со 
профил на цевки Ø 1000 mm, преку кој фекалните води се одведуваат и 
испуштаат во реципиентот река Вардар.  

Атмосферска канализација 

Атмосферска канализација не е изведена на предметниот локалитет. 

В) Електро-енергетска инфраструктура 

На локалитетот постои изградена трафостаница од 110 kV ниво која 
служела за потребите на Топилницата и истата е поврзана со 2 далноводи од 110 
kV ниво. 

Реализација на планското решение  
Реализацијата на горенаведеното планско решение треба да обезбеди 

услови за реурбанизација на просторот кој по својата функција и местоположба 
зафаќа дел од градскиот градежен реон на градот Велес. 

Со предметната Измена и дополнување на ГУП за град Велес за дел од 
урбана единица 1 блоковите 1А и 1Б, Општина Велес и предвидената пренамена 
на класата на намена се очекува да предизвика престанок на кумулативни 
загадувања од различни извори и целосна ревитализација на локацијата која е 
контаминирана со тешки метали, со тенденција во иднина да претставува пример 
за ефикасно решавање на горливи проблеми во полза на граѓаните на град 
Велес.  

Реализацијата на планскиот документ ќе овозможи ублажување на 
влијанијата од историското загадување на животната средина предизвикано од 
работењето на Топилницата за олово и цинк и спречување на разнесувањето на 
загадувачките материи во предметниот опфат и пошироката околина на градот 
Велес.  

Ќе обезбеди целосна ревитализација на локацијата која е контаминира со 
тешки метали (олово, цинк, арсен, кадмиум, бакар и др.) поради 
долгогодишното (30 години) загадување на воздухот, водите и почвата на 
предметниот опфат, неговата непосредна околина и урбаниот дел на Градот 
Велес. 

Повратната спрега се гледа во развојот на планскиот опфат во правец на 
негово озеленување кое ќе придонесе кон подобрување на состојбата на сите 
медиуми на животната средина (кои претходно биле афектирани од работата на 
Топилницата за олово и цинк, преку акумулираното историско загадување), што 
директно ќе ја подобри здравствената состојба на населението, а со тоа и 
квалитетот на живеење во град Велес и неговата околина. 
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4. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОСТОРОТ И  СЕГАШНА СОСТОЈБА СО 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Разгледувањето на карактеристиките на пределот каде што се наоѓа 
предметната локација која е опфат на Измената и дополнувањето на Генералниот 
урбанистички план за град Велес за дел од урбана единица 1 УБ 1А и УБ 1Б, за 
период 2012 – 2022 на е прв чекор во идентификацијата на нарушувањата и 
осетливите елементи на животната средина. Се работи за површина од 45 ha 
како дел од поширокото градско подрачје во северозападниот дел на градот 
Велес.  

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на 
вредности и обележја создадени од природата (географската и геопрометната  
положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, педолошки, 
хидрографски, климатски и др.) и се директно поврзани со состојбата на 
животната средина на тоа подрачје. 

Од друга страна секојдневната човекова активност преку економските 
дејности (користење енергија, транспорт, создавање на материјални добра во 
индустриски технолошки процеси, создавањето на отпад и др.) и социјалниот 
живот на човекот и стилот на живеење влијаат врз медиумите на животната 
средина преку емисиите кои претставуваат притисок и ја менуваат состојбата со 
елементите на животната средина. Доаѓа до нарушување на природната 
рамнотежа и ново настанатата состојба на елементите влијае врз здравјето на 
луѓето, биодиверзитетот и природните и културни блага.  

Во оваа фаза е потребно да се идентификува кои елементи на животната 
средина се веќе осетливи и кои би биле најизложени на дополнителна промена 
при реализација на планското решение за Измена и дополнување на Генералниот 
урбанистички план за град Велес за дел од урбана единица 1 УБ 1А и УБ 1Б, за 
период 2012 – 2022. 

4.1 КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОСТОРОТ 

Географска положба 

Како дел од Вардарскиот плански регион, Општина Велес се простира во 
централниот дел на Република Македонија и го опфаќа средното сливно подрачје 
на реката Вардар, долните теченија на притоките Брегалница и Црна Река и 
крајниот западен дел од Овчеполе.  

Општина Велес (Слика 6) зафаќа  површина  од  427,45 кm2 и се наоѓа во 
средишниот дел на Македонија.Зазема мошне поволна геопрометна положба во 
однос на главните магистрални сообраќајници: Велес – Штип – Кочани – Делчево 
– Бугарија, Велес – Скопје, Велес – Битола, Велес – Гевгелија – Грција.  

Се наоѓа на надморска височина од 150 до 260 m со површина на целата 
велешка околија од 1552 кm2. Од сите страни е заградена со ниски ридови кои ја 
одвојуваат од Овче Поле на исток и од Хашката Котлина на запад. На север преку 
Таорската клисура на реката Вардар е поврзана со Скопската котлина додека на 
југ со Велешката клисура е поврзана со Тиквешијата.  
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Слика 6 Општина Велес 

Локалитетот кој е предмет на планот се наоѓа во Северозападниот дел од 
градот Велас  и е дел од поширокото градско подрачје на десниот брег на река 
Вардар. Истиот е дел од урбаната единица 1 “Васа Кошулчева” која е составена 
од десет урбани блока, со тоа што урбан блок 1, е поделен на два посебно 
означени дела (урбан блок 1А, урбан блок 1Б), кои се предмет на планот.  
Урбаниот блок- 1А опфаќа површина од 15,42 ha, додека урбан блок- 1Б опфаќа 
површина од 29,38 ha.  

Во непосредна близина на локалитетот минува меѓународната пруга 
Табановце – Скопје – Велес – Гевгелија, односно пругата Велес – Прилеп – Битола 
и пругата Велес – Штип – Кочани, преку кои се одвива железничкиот сообраќај и 
градот Велес е поврзан со останатите градови во Македонија и пошироко. 

Локалитетот се наоѓа во северозападниот дел на градот Велес и е 
дел од поширокото градско подрачје на десниот брег на река Вардар. 

Релјеф  

Рељефот на предметниот простор е со мал пад и тоа од Северозапад  кон 
североисток. 

Просторот има поволна диспозиција во однос на околните возвишувања и е 
доволно оддалечен па е овозможено поволно осoнчување и во зимскиот период. 

Предметната локација е рамничарска, има мал пад од северозапд кон 
североисток, на надморска височина од 182 m. Локалитетот е со површина 
од 45 ha, се наоѓа на релативно рамен терен. 

Геологија  

Подрачјето на Општина Велес припаѓа на српско - македонската 
геотектонска маса. Го сочинуваат геолошки формации на алувиум кои 
потекнуваат од периодот на квартер и геолошки формации на песоци, чакали и 
кристалести шкрилци, кои потекнуваат од периодот на неоген - плиоцен. 
Карактеристиките на теренот се претежно стабилни со постојани физичко-
механички својства.  
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Во однос на сеизмолошката активност на теренот, општина Велес спаѓа во 
Вардарска сеизмогена зона, односно терени изложени на чести и силни 
земјотреси. Земјотресите потекнуваат како од оддалечени епицентрални 
жаришта (Пехчевско, Скопско и Валандовско) така и од локални епицентрални 
жаришта.  Мала територијата на општината се карактеризира со сеизмолошка 
активност со јачина од VIIo според MCS, освен југо-источниот дел од Градско до 
Негорци, каде сеизмолошката активност се карактеризира со јачина до VIIIo по 
MKS.  

 
     Слика 7 Геотектонска реонизација на Македонија 

 

Според инженерско – геолошките карактеристики на тлото во 
планскиот опфат, истиот спаѓа во реон со средно поволни сеизмички 
услови – сеизмички слабо осетливи средини.  

Клима 

Општината Велес како и предметниот опфат се наоѓа во подрачје на 
изменета умерено – континентална клима. Во однос на температурите на 
воздухот и врнежите може да се добијат и карактеристики на модифицирана 
медитеранска клима, додека на високите планински предели има изразена 
планинска клима.  

Температурите, како средни и апсолутни вредности, се  менуваат во 
зависност од надморската височина. Средната годишна температура во долината 
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на реката Вардар, на надморска височина од 400 m, изнесува 13,5oC, додека на 
650m надморска височина таа опаѓа на 13oC. Најстуден месец во годината е 
јануари, со просечна месечна температура од 1,8oC, а најтопол месец во 
годината е јули со просечна месечна температура од 24,4 oC.  Во летниот период 
има високи температури на воздухот, а апсолутно максималната температура з 
аова подрачје изнесува 43,5оC, измерени на 22 август 1952 година. Во зимскиот 
период, поради честите продори на ладни континентални воздушни маси од 
север, има појава на ниски температури на воздухот.  

Просечната годишна сума на врнежи изнесува 427 mm воден талог. 
Количеството на врнежи покажуваат голема неизедначеност во регионот и 
зависи од надморската височина. На надморска височина од 500 m просечната 
сума на врнежи изнесува 700 mm, а на 800 м.н.в таа се искачува на 800 mm. 
Врнежите во Велешкото Поле се претставени главно од дожд, на кој отпаѓаат 92 
% од врнежите. Како сушни месеци во подрачјето на Велес се сметаат: јануари, 
февруари, април, јуни, јули, август и септември. Најсушен месец е август. 
Месеците март, мај, октомври, ноември и декември се релативно врнежливи. 
Најврнежлив е месец ноември.  

Ветровите се застапени од сите правци, а најзастапени се северниот 
ветер, со просечна годишна честина од 168 %о и средна годишна брзина од 2,7 
m/s и северозападниот ветер со просечна годишна честина од 152 %о и средна 
годишна брзина од 2,9 m/s. Просечната честина на тишините е 472 %о.  

Во однос на климата, предметниот опфат ги има истите 
карактеристики како и целиот град.  

Население 

Во текот на времето, откако се водат пописи во државата, бројот на 
население се одржува на една цифра од околу 55 000 жители (пописот во 2002 – 
55108) со просечна годишна стапка на пораст од 0,10 и негативен природен 
пораст од -0,3. Се гледа тренд на поголем број на отселени од доселени лица во 
Општината Велес. Констатиран е значаен пораст на миграцијата од село во град 
до 90-тите години, а во последните десетина години има обратна миграција, 
особено на постара популација. Констатиран е и значаен пораст на миграција на 
работоспособно население од општината надвор од границите на Република 
Македонија. 

Густината на населеност е 129 жители /кm2 и најголем дел од населението 
(околу 45 000 жители) живеат во град Велес кој е и единствен град во Општина 
Велес која покрај градот има и други 28 населени места. 

По својата структура околу 68 % од населението во Општина Велес е 
работоспособно со најголем удел на оние кои имаат завршено средно 
образование (45,5 %) и околу 10 % високо образование.  

Во општината има околу 17 000 невработени лица и големиот процент на 
невработени претставува навистина проблем во општината. 

Бројот на домаќинства во Општината изнесува 16959 со благ пораст од 3 % 
во периодот 1994-2002 год. 
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Стопанство 

Населението во Oпштина Велес претежно се занимава со земјоделие, 
додека во градот доминираат индустриските и трговските деловни субјекти и  
услужните дејности. Статистиката покажува позитивен тренд на зголемување на 
деловни субјекти, но бројот на вработени се намалува посебно во доменот на 
трговијата. 

Главни производни капацитети во Општина Велес се: метална индустрија 
“БРАКО”, крзнарска индустрија “Димко Митрев”, винарска визба на “ММ 
Инвестмент”, производство на порцелан “Хемија комерц”, производство на 
масло “Благој Ѓорев”, производство на леб и печива “Жито Вардар” 
производство на талк, калцит и доломит “Димче Мирчев”, каменолом “УС 
Констракшн” Превалец, кланици “АГРИА” и “СИР МЕС”,  производство на бојлери 
“Леов компани” и “Динамо Хит”, дваесетина свињарски фарми кои се претежно 
Б-инсталации. 

Развој на градот Велес се темели на поголема застапеност на услужните 
дејности и развојот на мали и средни претпријатија. 

 

Слика 8 МХК „Злетово“ 

Предметниот опфат се наоѓа на подрачјето на Топлиницата МХК 
Злетово во чија близина се наоѓаат голем дел на стопански објекти 
(текстилна индустрија, фабрика на шински возила Колска).  

 

Културно и природно наследство 

Во Општина Велес постојат неколку локалитети кои говорат за животот на 
луѓето на ова подрачје низ милениумите. Најпознати се месноста Пешти со 
пештерата Макаровец стара од 70 000 – 10 000 п.н.е., локалитетите од железно 
време во селото Долно Оризари и село Иванковци, остатоците од градот Стоби 
кој изобилувал со монументални раскошни градби, театар, базилики, прекрасни 
мозаици и др. градби кои пленат со својата убавина и говорат за животот на 
нашите предци во античкиот период. 
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Слика 9 пештерата Макаровец, кај клисурата Пешти на река Бабуна, во близина на Велес  

Во однос на природното наследство, во Студијата за заштита на 
природното наследство изработена за потребите на Просторниот план на РМ, во 
општина Велес има евидентирано природно наследство, но истото е далеку од 
просторот предложен за изработка на Измена и дополнување на Генералниот 
урбанистички план за град Велес за дел од УЕ1 – УБ 1А и УБ 1Б, Општина Велес. 

                                
 Слика 10 Дел од археолошкиот локалитет Стоби 

 

Во рамките на планскиот опфат не постојат целини и објекти кои 
се третираат со посебен режим на заштита и за кои се изготвени 
заштитно конзерваторски основи за културно наследство. 

  



Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за Измена и дополнување на ГУП за град Велес за блоковите 1А и 1Б – 
Урбана единица 1, Општина Велес 

31 

4.2 ОПИС НА СЕГАШНАТА СОСТОЈБА СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

Локалниот еколошки акционен план (ЛЕАП) изготвен за општина Велес во 
1998 година, ги идентификува индустриските капацитети како најголем извор на 
загадување. 

 Индустриските капацитети во општина Велес најмногу гравитираат во и 
околу градот Велес од каде и потекнува најголемиот дел од загадувањето во 
општината. Во 1998 година на територијата на општината биле активни околу 15 
позначајни индустриски капацитети, групирани во 9 индустриски гранки. Мора да 
се напомене дека од тогаш до денес, бројот на индустриски капацитети кои 
работат е намален, вклучувајќи го тука и најголемиот загадувач на територијата 
на општина Велес, индустрискиот капацитет МХК „Злетово“, во сите три 
сегменти на производство: металургија, производство на фосфорна киселина и 
минерални ѓубрива. МХК Злетово иако не е во функција од јули 2003 година, 
историското загадување е се уште присутно.  

Воздух 

Извори на загадувањето на воздухот во Општината Велес и градот се 
индустриските капацитети, издувните гасови од возилата и домаќинствата за 
време на грејната сезона (голем е процентот од населението кое се грее и готви 
на огревно дрво).  

Локалниот Еколошки План за Велес (подготвен пред 14 год.) го детектира 
загадувањето на воздухот, пред се со тешки метали (олово, кадмиум, цинк), 
сулфур диоксид, аеросоли, лесно испарливи органски соединенија, јаглероден 
моноксид и азотни оксиди. Како најголем емитер на сулфур диоксид во градот 
Велес со учество од 94,3 %, се јавувал топилничкиот комплекс во склоп на МХК 
„Злетово“. Во емисијата на аеросоли на тешки метали во воздухот, влијанието 
на топилничкиот комплекс била уште поизразена и процентот на неговиот удел 
во овие емисии се движел до близу 100 %.  

Животната средина во регионот на град Велес најмногу е загадена со 
тешки метали и "кисели аеродепозити" во воздухот, водите и земјиштето како 
резултат на досегашниот економски развој на градот, а како најголем 
причинител Топилницата за олово и цинк поради присуството на повеќе од 15 
токсични метали во производниот процес. Загадувањето особено се засилува 
заради несоодветно избраната локација на топилничкиот комплекс, недоволната 
висина на индустриските оџаци, неповолните локални климатско – метеоролошки 
услови и непогодната конфигурација на теренот на градот Велес. Во целиот 
топилнички комплекс се генерираат над 200 тони прав на ден, како и 147 000 
Nm3 процесни и 650 000 Nm3 вентилациони гасови на час. Досегашното 
загадување на животната средина во Велешката Котлина кое е одредено според 
Метод на материјална рамнотежа упатува на присуство на енормно висока 
емисија на полутанти (просечно часова емисија од 236 kg Pb, 5 kg Cd, 1200 kg 
SO2). Од 28 годишното следење на загадувањето со SO2 се заклучува дека овој 
гас константно е блиску до критичните вредности кои спрема СЗО (Светска 
Здравствена Организација) означуваат ризично место за живеење. Неповолните 
еколошки состојби наведуваат на заклучок дека апсорпциониот капацитет на 
природата за дополнително прифаќање на токсични резидуали е на гранично 
ниско ниво.). Бројот на денови со пречекорување на МДК во воздухот за сулфур 
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двооксид во период 1983-1993 е многу голем и максимимот е во 1988 година – 
138 дена. 

Следењето на квалитетот на воздухот во Велес се врши од страна на две 
фиксни мониторинг станици од Државната мониторинг мрежа поставени во 
градот на две локации (Велес 1 - Населба Тунел и Велес 2 – УЗУС, индустриски 
дел) и од страна на Заводот за здравствена заштита во Велес. 

Двете станици следат еколошки и метеоролошки параметри: јаглерод 
моноксид CO (mg/m3), сулфур диоксид SО2 (µg/m3), азотни оксиди, озон О3 

(µg/m3), суспендирани честички со големина на честичките од 10 микрони PM10 

(µg/m3), брзината и насоката на ветерот, температура, притисок, влажност на 
воздухот, глобална радијација и др. параметри.  

    
Слика 11 Двете автоматски мониторинг станици поставени во град Велес 

Со оглед на фактот дека топилничкиот комплекс во моментот (од 2003 
година е затворен) не функционира, резултатите од мерењата за квалитет на 
воздухот во градот Велес покажуваат дека вредностите за тешки метали во 
воздухот (олово, кадмиум и цинк) не само што не ги надминуваат максимално 
дозволените концентрации, туку се далеку пониски од овие вредности. Сулфур 
диоксидот, јаглеродниот моноксид и азотниот диоксид во воздухот исто така, не 
ги надминуваат максимално дозволените граници. Надминување на максимално 
дозволените вредности се јавува кај суспендираните честички со големина до 10 
микрони PM10, како и на тропосферскиот озон во текот на летните месеци, 
поточно од мај до септември.  

Најважен податок при анализата на вредностите на загадувачки 
супстанции во воздухот е всушност сознанието дали постои пречекорување на 
граничните едночасовни и дваесет и четири часовни вредности за заштита на 
човековото здравје и колку пати во текот на месецот и годишно овие вредности 
се надминати.  

Во 2002 година концентрацииите на SO2 во воздухот се движат во 
дозволените граници, освен на мерните места Нова населба и Тунел каде 
има вредности повисоки од 0,05 mg/m3 што СЗО ги препорачува за 
здравствено безбедни. Pb во воздухот е перманентно присутно во сите 
делови на градот, особено во реонот на Топилница, процентот на денови со 
концентрации над максимално дозволените од сите мерни места изнесува 
25,2 %.Zn во аероседиментот е високо присутен особено во реонот на Нова 
Населба и покажува вредности многу повисоки од нормите препорачани од 
СЗО за здравствено безбедни (200 mg /m2/ден).  
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Од анализата на извршените испитувања се заклучува дека состојбите 
со квалитетот на воздухот во град Велес е сериозно загрижувачка како 
резултат на постоењето на голем емитер Топилницата за олово и цинк која 
емитира 94,3 % од вкупната емисија на SO2 во градот, на нејзината 
несоодветна локација во однос на станбената зона, на климатските 
особености на градот. Евидентно е големото загадување на воздухот во 
Велес со општите загадувачки материи: SO2, чад и аероседимент, како и со 
специфичните токсични материи, тешките метали олово, кадмиум и цинк, а 
индиректно и на останатите медиуми на животната средина, водата, 
почвата, земјоделските и сточарските производи, како и на крај човекот. 

Во 2003 година од анализата на извршените испитувања на 
загаденоста на воздухот Велес со загадувачките материи: SO2, чад и 
аероседимент, како и со специфичните токсични материи, тешките метали 
олово, кадмиум и цинк, се заклучува дека состојбата со квалитетот на 
воздухот во град Велес е многу поповолна во однос на претходните години, 
што е резултат на поволните метеоролошки прилики во првите месеци од 
годината, а пред се поради престанокот со работа на Топилницата за олово и 
цинк. 

Во 2004 година од севкупната анализа на присуството на SO2 во 
воздухот, се гледа дека: денови со концентрации над МДК не се 
регистрирани ниту на трите мерни места, за разлика од претходните години; 
годишните просечни среднодневни концентрации на трите мерни места се 
пониски од претходната година; годишна просечна среднодневна 
концентрација на SO2 во воздухот пресметана од просекот на сите три мерни 
места (0,033 mg/m3) е во граници на препорачаната здравствено безбедна 
вредност од СЗО (0,050  mg/m3). Од сето погоре изнесено произлегува дека 
состојбата со загаденоста на воздухот со SO2 оваа година е значително 
поволна во споредба со претходните години, токму поради престанокот со 
работа на Топилницата за олово и цинк, што го вбројува Велес во категорија 
на населени места со незагаден воздух. 

Состојбата со чад е поповолна од претходните години, неговото 
присуство има сезонски карактер и деновите со недозволени концентрации 
на чад се регистрираат во грејните месеци, при лоши метеоролошки 
прилики.Прашината во воздухот во Велес е постојано присутна и на сите 
мерни места средномесечните концентрации со вредности над МДК 
претежно во пролетно – летно – есенските месеци од годината.Од 
секојдневното следење на присуството на Pb во воздухот се забележани 
само 2 пати надминување на МДК. Концентрациите на Cd во воздухот на сите 
мерни места се во дозволени граници.Pb во аероседиментот е присутно во 
сите реони на градот и во секоја сезона како резултат на постоењето на 
депонијата за згура.  

Во однос на препорачаните здравствено безбедни годишни вредности 
на СЗО за Cd во аероседимент кои изнесуваат 2 mg/m2/ден на сите мерни 
места.Просечните годишни среднодневни концентрации ги надминуваат, од 
60% до 600% што зборува за сеуште висока контаминација на аероседиментот 
во градот и непосредната околина со Cd. Споредено со минатите години, 
годишните просечни среднодневни концентрации на сите мерни места се 
пониски. Процентот на денови со концентрации на Cd во аероседимент над 
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Гранични вредности, од сите мерни места во градот во 2004 година е помал 
и изнесува 33,3 % во однос на 2003 година. Од анализата на извршените 
испитувања на загаденоста на воздухот Велес со општите нокси: SO2, чад и 
аероседимент, како и со специфичните токсични материи, тешките метали 
олово, кадмиум и цинк, се заклучува дека состојбата со квалитетот на 
воздухот во град Велес во 2004 година е многу поповолна во однос на 
претходните години, што се должи на престанокот со работа на Топилницата 
за олово и цинк. 

Во 2006 година годишните просечни концентрации на SO2 пресметана 
од просекот на сите три мерни места изнесуваат 0,026 mg/m3 што се во 
граници на препорачаната здравствено безбедна вредност од СЗО 0,050 
mg/m3. Состојбата со чад е поповолна од претходните години, неговото 
присуство има сезонски карактер и деновите со недозволени концентрации 
на чад се регистрираат во грејните месеци, при лоши метеоролошки 
прилики. Концентрациите на Cd бележат тенденција на постојано опаѓање и 
изнесуваат 0,005 mg / m3, а ГВ изнесува 0,3mg/m3. 

Податоците за мерното место Велес 1 покажуваат пречекорување на 
граничните вредности за заштита на човековото здравје во Велес во 2009 год. во 
поглед на концентрации на суспендирани честички со големини од 10 микрони 
(74 пати во текот на годината) и целната вредност за озон (36 пати во текот на 
целата година). 

Податоците за мерното место Велес 2 во индустрискиот дел на Велес  
покажуваат пречекорување на граничните вредности за заштита на човековото 
здравје во поглед на концентрации на суспендирани честички (91 пат во текот на 
2009 год.) и целната вредност за озон (28 пати во текот на целата година). 

Во 2009 год. и во првите месеци од 2010 год. нема пречекорување на 
граничните вредности во однос на другите супстанции. Податоците за 2010 год. 
се дадени во  Табела 4.  
Табела 4 Гранични вредности за човековото здравје и пречекорување на годишно ниво во Велес 

(мерни места Велес 1 и Велес 2) за  2010 год. 
 

Гранична вредност 

 

ЅО2 

μg/m3 

 

NO2 

μg/m3 

 

РМ10 

μg/m3 

 

CO 

mg/m3 

 

О3 

μg/m3 

Праг на алармирање 500 400   240 

 

Гранична 1h вредност за заштита на 
човековото здравје за 2010 

410 240 - - - 

 

Колку пати е надмината 1h гранична 
вредност во 2010 година 

0 0 - - - 

 

Гранична 24h вредност за заштита на 
човековото здравје за 2010 

125 280 50 10 
осумчасовна  

 

Колку пати е надмината 24h гранична 
вредност за 2010 год. 

 

0 

 

0 

 

110 
(Велес1) 

100 

0 

осумчасовна 
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Гранична вредност 

 

ЅО2 

μg/m3 

 

NO2 

μg/m3 

 

РМ10 

μg/m3 

 

CO 

mg/m3 

 

О3 

μg/m3 

(Велес2) 

 

Целна вредност за човековото здравје 
   120 

 

Колку пати е надмината целната вредност 
за 2010 год. 

    

 

Предметниот локалитет е дел од индустриската зона на градот Велес.  

Вода 

Општина Велес ги опфаќа подрачјата на поголемите водотеци Бабуна, 
Тополка и Отавица, кои заеднички припаѓаат на сливот на реката Вардар. 
Геолошкиот состав, слабиот вегетациски покривен слој и неправилното 
користење на земјиштето предизвикале голем дел од општината да биде 
зафатен со ерозивни процеси. Вкупната годишна продукција на ерозивен нанос 
изнесува 688 000 m3. Ерозивните процеси предизвикуваат голема загуба на 
плодно земјиште, осиромашување на подлогата и појава на оголени, суви и 
ненаселени предели. 

Реката Бабуна е прогласена за карактеристичен пејсаж од Советот на 
Општина Велес, но се соочува со узурпација на државно земјиште на нејзиното 
крајбрежје и диво изградени викенд куќи кои ја нарушуваат животната средина 
што претставува голем проблем во општината.   

Системите за водоснабдување користат води од главните водотеци Вардар 
(годишен просечен протек - 83,1 m2/s), Бабуна (4,65 m2/s), и Тополка (2,41 
m2/s), од вештачкото езеро Младост – река Отовица (1,31 m2/s) како и води од 
подземни извори и чешми.  

Предметната локација се наоѓа во 
водостопанско подрачје „Среден 
Вардар“, кое го опфаќа сливот на 
реката Вардар од вливот на реката 
Пчиња до водомерниот профил „Демир 
Капија“ на р.Вардар, а без сливовите на 
реката Брегалница и Црна Река. Во 
„Среден Вардар“ изградени се 
акумулациите Младост на реката 
Отавица и Лисиче на реката Тополка. 
Основна намена на акумулацијата 
Младост е наводнување на 
обработливите површини, заштита од поплави и нанос. Во идниот период во 
„Среден Вардар“ се предвидува изградба на уште 10 акумулации: Велес, Бабуна 
II, Згрополци, Градско, Кукуречани, Криволак, Дуброво и Демир Капија на реката 
Вардар и акумулациите Бабуна на реката Бабуна и Венец на реката Изворчица.  
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Локалитетот “Езеро Младост” се наоѓа покрај вештачката акумулација 
езеро “Младост”, северно од градот Велес на реката Отавица. Урбаното 
планирање на езерото опфаќа: сателитска населба за домување, комерцијални 
содржини, угостителство и зона за спорт и рекреација.  

Водоснабдувањето на градот Велес е од хидросистемот Лисиче, со 
изградба на овој хидросистем треба да се задоволат потребите за вода за пиење 
на градот како и на осум рурални населби. Заводот за здравствена заштита во 
Велес се грижи за испитување на квалитетот на водата за пиење од градската 
мрежа, бунари, селски водоводи  и на месечна база се испитуваат околу 80 
примероци за бактериски и физичко хемиски параметри.  

Карактеристично е тоа што водата од голем број од селските чешми, 
водоводи и бунари е бактериски и хемиски неисправна, додека водата од 
градската мрежа е со добар квалитет. 

Не е извршено проучување на подземните води а според длабочината на 
ископаните и дупчени бунари се констатира дека нивото на подземните води во 
непосредна близина на водотекот на реката Вардар се движи од 0,80 – 1,5 m под 
површината на земјата.  

Загадувањето на површинските води на територијата на општина Велес, 
пред се на реката Вардар, е резултат на емитирање на индустриски и комунални 
отпадни води. Употребата на загадени површински води за наводнување на 
земјоделски површини предизвикува долготрајно загадување на почвата и 
подземните води, што пак резултира во навлегување на полутантите во синџирот 
на исхрана. 

      
              А)  Река Бабуна                                            Б) Езеро Младост 

Како најголеми загадувачи на површинските води во општина Велес, 
ЛЕАП-от од 1998 година ги наведува: металуршкиот комплекс, фабриката за 
масло, капацитетот за преработка на кожа и комплексот за производство на 
вештачки ѓубрива.  

Загадување на површинските води со тешки метали од производствениот 
процес на металуршкиот комплекс, поради негово неработење нема, меѓутоа се 
уште постои можност за слевање на процедни води од депонијата на згура во 
површинските води и нивно загадување со тешки метали. Загадување со тешки 
метали е евидентирано во подземните води кои се наоѓаат под депонијата со 
згура. Како резултат на процедените води од депонијата на згура, испитувањата 
покажуваат релативно ниски концентрации на тешки метали. Иако Pb не е многу 
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мобилно во почва, во површинските води може да навлезе преку ерозија на Pb 
кое содржи земјени компоненти. Оловните компоненти се растворливи при 
ниска и при висока рH кога има солидификација и стабилизација. Врнежите го 
отстрануваат Zn од почвата поради неговата голема растворливост, како и сите 
катјонски метали и адсорпцијата на Zn се зголемува со порастот на pH.Zn  
хидролизира при рH на почвата > 7. Најчесто Zn се таложи на дното на почвите, 
но мала количина може да остане и во вид на ситно суспендирани честици.    

Водоснабдувањето на градот Велес се базира на подземни води во 
бунарската зона Речани, како и на хидросистемот Лисиче. Најзначајни влијанија 
врз бунарската зона Речани се можни на потегот Топилница – депонија на 
цинкова згура – р. Вардар. Неопходна е и заштита на постојните водни ресурси 
сврзани со воспоставување на перманентен мониторинг преку изведба на 
комплетна пиезометриска мрежа на потегот Речани – Топилница – депонија на 
згура, зафаќање и третман на сите отпадни води од кругот на Топилница и 
изградба на станица за пречистување на градските отпадни води со одвојување 
на атмосферската канализација. 

Фабриката за производство на масло која се наоѓа во централното градско 
подрачје, предизвикува органско загадување на водите на реката Вардар 
испуштајќи отпадни води.  

Комплексот за производство на вештачки ѓубрива, во моментов не е 
активен, меѓутоа предизвикува загадување на водите на реката Вардар преку 
депонијата за фосфорен гипс. Отпадните води од депонијата содржат многу 
големи концентрации на фосфор и флуор, поголеми за околу 1000 пати од 
концентрациите дозволени за води од III и IV категорија, како и високи 
концентрации на ураниум, кои изнесуваа близу 10mg/l. 

Комуналните отпадни води од градот Велес непрочистени се испуштаат во 
реката Вардар. Во најголемите руралните населби е целосно или делумно 
изградена канализациона мрежа, но и во овој случај водите се слеваат во 
блиските водотеци. Дополнително загадување на водите се јавува и од 
отпадните води од фармите, шталите и несоодветното отстранување на отпадот. 

Отпад 

Во градот Велес за собирањето на отпадот се грижи комуналното 
претпријатие (ЈКП “Дервен” – Р.Е. Комунална хигиена). Комунална хигиена 
собира и транспортира отпад од индивидуалните станбени површни, корисните 
површини на правните лица до финално отстранување на отпадот во депонија. 

Организирано собирање на комуналниот отпад е застапено во градот 
Велес,населените места Башино Село, Дурутовец, Чолошево и Горно Оризари 
(вкупно 48 500 жители). Во сите останати рурални населби во општината нема 
организирано собирање и транспортирање на комуналниот отпад. Селектирање 
на отпадот не се врши освен металниот отпад кој се одделува од останатиот од 
страна на граѓаните и индивидуалните собирачи. Во 2007 година започнат е 
пилот проект за селективно собирање на пет шишиња и амбалажа и беа 
поставени 50 канти за таа намена. Во општината се регистрирани 4 оператори 
кои вршат откуп, складирање и третман на: отпадни гуми, акумулатори, отпадна 
електрична и електронска опрема, искористени возила.    

Комуналниот отпад кој организирано се собира од градот Велес се носи на 
градската депонија која не ги исполнува стандардите за санитарна депонија, а се 
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наоѓа на левиот брег на реката Вардар, 6 km североисточно од градот, веднаш 
до магистралниот пат Велес-Штип. Искористениот капацитет на депонијата 
изнесува 38 % и според моменталната динамика на отстранување на отпад истата 
би се користела и на редните 20 години. Инертниот отпад се депонира на 
депонијата за земја, шут и друг градежен материјал која е засебна депонија, во 
м.в. Две вдлабнатини во близина на градското подрачје. 

Бидејќи геолошкиот состав на земјиштето под депонијата е слабо 
водопропустлив не дозволува создавање на поголеми подземни издани, поради 
што локацијата на депонијата може да се  оцени како безбедна. Загадувањето на 
воздухот настанува и поради разнесување на честички од депонијата од ветер, 
како и од гасовите кои се создаваат во депонијата. Депонијата се препокрива со 
земја и нема услови за одведување на настанатите гасови и филтрат настанат од 
депониското тело. Настанатиот филтрат претставува опасност за загадување на 
реката Вардар и околното земјиште. 

Покрај оваа депонија, во општината се регистрирани и 23 диви, 
нерегуларни депонии, од кои 7 се во градот, а 16 се во руралните населби и 
деловите каде не се покриени со услугите на ЈКП Дервен. Помалите места не се 
опфатени со организирано собирање на отпадот, па локалното население го 
фрла во близина на речните корита, суводолиците и други површини, па при 
дождови или надоаѓање на реките голем дел од овој отпад, преку локалните 
водотеци завршува во реките. 

Различните анализи на создадениот комунален отпад правени во рамките 
на различни проекти покажуваат дека вкупната количина на комунален отпад кој 
се собира во Општина Велес изнесува 20 000 тони годишно, околу 60 тони дневно 
или 1,2 kg/дневно од секој жител кој е опфатен со услугите на комуналното 
претпријатие и застапеност на фракции во комуналниот отпад  претставен на 
Слика 12. 

 
Слика 12 Состав на комуналниот отпад 

 

Индустрискиот отпад на територијата на општина Велес се собира и 
транспортира посебно, со идентификациони и транспортни формулари, се 
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депонира на посебни локации за одделни фракции индустриски неопасен отад во 
депонијата. 

Околу топилничкиот комплекс се наоѓа депонијата на згура која и 
сега претставува закана за животната средина и здравјето на 
населението. Површината на депонијата на згура е 33 000 m2 и во вкупно 
депонираната згура од 1 800 000 t која содржи 70 000 mg/kg цинк, 10 000 
mg/kg олово и 2-4000 mg/kg тешки метали (никел, арсен, бакар). Поради 
големата височина на депонијата од 28 m постои голем ризик од 
нестабилност на земјиштето. Потребни се дополнителни 17 -20 ha 
земјиште за намалување на височината до 5 m. 

    
Слика 13 Депонија на згура од Топилницата за олово и цинк 

За решавање на проблемот со депонијата со згура постојат неколку 
алтернативи: најисплатлив начин е да се транспортира згурата, истата 
да се преработи, а остатокот да се употреби во градежната индустрија 
за цемент. Постои и варијанта згурата да се транспортира во 
странство, како и можноста за покривање на депонијата со глина или 
нејзино дислоцирање (економски неисплатливо решение).  

За целосна рехабилитација на земјиштетото потребно е да се 
отстрани земја во длабочина од 50 cm на јавните прометни површини со 
вкупни 23 хектари и фиторемедијација на земјоделски површини на 80 
хектари.  

Досега ниедна од горенаведените алтернативи предложени во 
Студијата за санација на депонијата со згура од страна на 
консултантите на Ептиса не е реализирана. 

Почва 

Загаденоста на почвата во општина Велес со тешки метали е резултат на 
повеќедецениското работење на топилничкиот комплекс, како од аеро-
седиментите, така и од наводнувањето со загадена вода. Загадувањето најмногу 
се концентрира до длабочина од 30 cm. За разлика од воздухот и водата, на 
почвата како медиум и треба многу подолг временски период за прочистување, 
односно деконтаминација од историското загадување во Велешко.  

Групата која ги опфаќа арсен (As), кадмиум (Cd), бакар (Cu), жива (Hg), 
индиум (In), олово (Pb), антимон (Sb) и цинк (Zn) претставува група хемиски 
елементи кои се внесени во животната средина како резултат на човековите 
активности. Карактеристика на оваа група на елементи е нивната зголемена 
содржина во површинскиот слој на почвата, особено на кадмиум (Cd) чија 
просечна содржина ги надминува европските средни вредности 110 пати. Во 
Топилницата за олово и цинк се забележува аномалија, како и во урбаната зона 
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од градот. Формата на сферата на дисперзијата строго зависи од локалните 
ветрови и од обликот на басенот на Велес.  

Националниот Акционен План за животна средина II (2006) известува дека 
концентрациите на кадмиум (Cd), олово (Pb) и цинк (Zn) биле 10-15 пати 
повисоки во растенијата кои се одгледуваат во Велес во споредба со други 
региони. Во спанаќ и зелена салата се детектирани 4-10 пати над дозволените 
граници за Pb и Cd.   

Според податоците од Извештајот за дистрибуција на тешки метали во 
горниот слој на почвата во Велес може да се констатира дека целото 
истражувано подрачје во околината на град Велес е алармантно контаминирано, 
особено со олово (Pb), цинк (Zn) и кадмиум (Cd).  

Олово (Pb) 

Дистрибуцијата на Pb во почвите на Велес се движи  во распон  од 100 ppm 
до 1000 ppm што се третира како аномална вредност од I ред, бидејќи според 
номенклатура вредност на олово (Pb) во почвите под 100 ppm се третира како 
толерантна од еколошки аспект за здрава почва. Исто така загрижува фактот што 
22 % од испитуваните почви во Велес имаат енормно зголемени вредности од 200 
– 1000 ppm. Според селективни статистички анализи низинскиот дел од 
подрачјето на град Велес заедно со Камено брдо и Вршник спаѓаат во 1 група 
најконтаминирано подрачје, додека ридестиот дел од Св.Илија, Прцорек и Голик 
се третира како 2 група на неконтаминирано или послабо контаминирано 
подрачје.  

Контрастите помеѓу 1 и 2 група се драстично изразени, во 
неконтаминираните предели има некои проби во кои содржината на олово (Pb) е 
дури пониска од дозволениот праг што укажува дека фундаментот на Велешката 
регија во однос на својата природа е доста сиромашен со олово (Pb) и затоа на 
тие места резултатите се такви. Додека кај втората група каде (Топилницата за 
олово и цинк, индустријата, интензивниот сообраќај, агрохемијата) 
антропогените влијанија допринеле содржините на олово (Pb) во некои проби да 
се зголеми и за 3 пати повеќе од дозволениот праг. Регистриран е исто така и 
еден пункт дури со 5000 ppm присуство на Pb. Не ретко во истражуваниот 
простор се регистрирани алармантно високи содржини (500, 700, 1000, 2000 па 
дури и 5000 ppm) од Pb, кои се за 5, 7, 10, 20 па дури 50 пати повисоки од 
толерантните 100 ppm Pb. Затоа ситуацијата во истражуваниот реон Башино Село 
– Речани од аспект на Pb, не само што е критична туку е и алармантна.  
Просторот на град Велес во однос на дистрибуцијата на Pb во почвите е поделен 
на 3 маркантни контаминирани зони:  

1. Првата контаминирана зона е во низинскиот дел околу Топилницата за 
олово и цинк чија должина изнесува 5 km и ширина 2 km. Во оваа зона има 
екстремно контаминиран појас (со содржина на Pb 800 – 1000 ppm), силно 
контаминирано подрачје (со содржина на Pb 400 – 799 ppm) и контаминирано 
подрачје (со содржина на Pb 100 – 399 ppm). Со оваа контаминирана зона е 
зафатено агрокултурното (бавчи, лозови насади и сл.) и урбаното подрачје. 
Зоната се протега долж реката Вардар од обете страни иако десната страна е 
далеку со поголем интензитет и екстензитет на контаминација. Може да се каже 
дека тука се контаминирани агрокултурните зони кон запад, северо – запад, 



Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за Измена и дополнување на ГУП за град Велес за блоковите 1А и 1Б – 
Урбана единица 1, Општина Велес 

41 

север и исток од Топилницата, како и еден дел од урбаното подрачје од левиот 
брег на градот. 

2.Втората контаминирана зона по протегање се надоврзува на првата 
контаминирана зона и истата зафаќа еден мал дел од урбаното подрачје кај 
Камено брдо и кон Вршник, како ридестиот неурбан дел од Камено брдо и 
Вршник, дел од долината на река Тополка и дел од стариот автопат Велес – 
Гевгелија. Во оваа контаминирана зона се утврдени контаминации од најнизок 
ред и тоа во распони на Pb од 100 - 399 ppm. Се стекнува впечаток дека 
почнувајќи од Топилница согласно ружата на ветрови, аеро контаминациите како 
на некој екран или завеса биле запирани од камено брдо и Вршник, бидејќи 
наредниот рид Голик претставува неконтаминирано подрачје (со содржини на Pb 
< 100 ppm). 

3.Третата контаминирана зона е најмала и најтесна зона со должина од 3 – 
3,5 km и ширина од 0,5 km иако во истата има контаминација со Pb во распони од 
400 – 799 ppm и 800 – 1000 ppm. Оваа зона ги зафаќа делницата од пругата велес 
– Штип и сообраќајницата Велес – Скопје. Поради наведеното се стекнува 
впечаток дека оваа зона е мешан продукт од Топилницата и сообраќајните 
активности иако вториот фактор тука е поизразен.   

4. Слабо контаминирано од аспект на Pb и неконтаминирано подрачје е 
ридот Св.Илија, Прцорек, Голик и еден дел од низинскиот дел од картата кон 
исток и југо – запад од Топилницата. 

Цинк (Zn) 

Во услови на повеќе од 30 годишна интензивна металуршка активност на 
топилницата во земјиштето на Велес значајно е подигнато нивото на 
концентрации на Zn. Вредноста од 194 ppm е двојно поголема од прагот кој 
изнесува 90 ppm. Просторот односно почвената површина која е контаминирана 
со Zn сличен со оној што е контаминиран со Pb. Десната страна од реката Вардар 
во истражуваниот простор целосно е контаминирана со Zn (со содржини 300 – 600 
ppm Zn, кои се за 1, 5 – 3 пати повисоки од граничните дозволени кои се 200 
ppm).Реонот наспроти Топилницата за олово и цинк покрај асфалтираниот пат и 
железничката пруга Велес – Скопје е алармантно контаминиран со Zn со 
вредности повисоки од 1000 ppm. Левата страна од реката Вардар на потег 
Башино Село – Локва – Речани е контаминирана со интензитет од 300 – 600 ppm 
Zn, што е за 2 – 3 пати повисока вредност од граничната. Некои простори од 
истражуваниот регион близу Локва и Хладњача се алармантно контаминирани со 
вредности на Zn поголеми од 1000 ppm. Од аспект на Zn контаминации во 
испитуваниот простор сосема еднозначно се разликуваат 3 главни зони и тоа:   

1. Првата екстремно контаминирана зона содржи повеќе меѓусебно 
одвоени зони. Така, контаминацијата со Zn во однос на правецот на протегање 
се поклопува со првата зона на контаминација со Pb иако површините се 
карактеризираат со содржини на Zn од 400 – 900 ppm и димензии од 3,5 x 1 km. 
Оваа екстремно контаминирана површина со Zn се наоѓа буквално како ореол 
околу Топилницата и истата има северозапад – југоисточен правец на протегање. 
Оваа зона преку агрокултурните поседи од лозови насади и преку Топилницата 
за олово и цинк го зафаќа подрачјето на железничката станица, а воедно и 
урбаното подрачје непосредно пред градот.  
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Почнувајќи од Топилницата ова најконтаминирано подрачје со еден свој 
крак источно и југо – источно од истата Топилница се шири преку стадионот и 
реката Вардар на левиот брег зафаќајќи ги насадите од зеленчук и овошје на 
подрачјето на Речани. Истата аномална зона на Zn со една мала зона на 
контаминација се карактеризира просторот кај локалитетот Маслинки близу 
Башино Село, на делницата од магистралниот пат Скопје – Велес и кај железниот 
мост зафаќајќи урбани делови од градот на обете страни на реката Вардар. 
Помали простори со присуство на енормни концентрации на Zn има на Камено 
брдо и на еден мал дел од делницата на стариот асфалтен пат Велес – Гевгелија. 
Најекстремната Zn контаминација на Камено Брдо е настаната како резултат на 
интензивните аеро – ефекти на контаминација. 

2.Втората по ред Zn контаминирана зона се карактеризира со содржини на 
Zn од 300 – 399 ppm и истата како многу тесен ореол од 100 – 200 m околу 
најекстремно контаминираната зона е доста редуцирана. Оваа зона го зафаќа 
агрокултурниот дел околу Топилницата за олово и цинк и тоа кон северозапад, 
север – северозапад, североисток, југозапад и кон југ навлегувајќи во урбаниот 
дел од градот.  

3.Третата Zn аномална зона (карактеризирана со содржини (од 200 –299  
pm Zn) е исто така релативно мала – редуцирана зона и истата со еден свој мал 
дел е констатирана кај локалитетот Маслинки близу Башино Село околу стариот 
асфалтен пат и околу магистралата Скопје – Велес. Мал дел од зоната зафаќа и 
кај Вршник. 

4.Неконтаминираната површина со Zn е скоро идентична како и 
неконтаминираната со Pb. Така, со Zn не се контаминирани ридестите региони 
на Голик, Св.Илија, Прцорек, Долна Брца, Умка, Дрњевица, како и мал дел од 
бавчите на потезот Железен мост – Башино Село. 

Кадмиум (Cd) 
Истражуваниот простор има исклучително висок интензитет од 3 – 7 ppm 

Cd што е за 3 – 7 пати повисока концентрација од максимално толерантните кои 
се движат од 0,8 – 1 ppm Cd. Некои делови се особено алармантно 
контаминирани со содржини на Cd од 20 ppm што претставува повисока 
концентрација за 20 пати од максимално дозволената, на два пункта исто така се 
забележани максимални содржини на Cd во истражуваните почви со 
концентрации од 30 – 70 ppm Cd. Согласно направените испитувања на 
подрачјето во однос на контаминираност на почвата со Cd констатирано е дека: 

1.Како најекстремна контаминација на почвите со Cd (од I ред) со 21 – 50 
ppm е регистрирана околу Топилницата. Се протега кон северозапад 0,5 – 1 km, 
на југоисток, југозапад и со еден дел кон исток од левата страна на реката 
Вардар кај микролокалитетот Хладњача и кон пресекот на железничката линија 
Велес – Штип со магистралниот пат.Еден многу мал дел на екстремно 
контаминиран простор (1 x 0,5km) се забележува во индустриската зона околу   
фабриката за талк, фабриката за керамиди кај Горна Брца. 

2.Втората контаминирана зона со 11 – 20 ppm Cd во простор од 0,5 – 1,5 km 
и со послаб интензитет е регистрирана околу Топилницата, како и еден дел од 
урбаното подрачје на градот речиси до центарот. Еден мал дел од оваа зона на 
контаминација се забележува и кај микролокалитетот Маслинки близу Башино 
Село, на што може да влијае и непосредната близина на магистралниот пат.   
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3. Третата контаминирана зона која е со најслаб интензитет (5 – 10 ppm 
Cd) е регистрирана со едниот дел од урбаното подрачје на градот и со друг дел 
кај Камено брдо и Вршник. Мала контаминација од истиот интензитет е 
забележана на еден дел од делницата на стариот асфалтен пат Велес – 
Гевгелија. 

4. Неконтаминираниот дел на почвите со Cd во истражуваниот дел од 
Велес е расположен околу ридестите региони на Голик, Св. Илија, еден дел од 
Камено брдо, како и северниот, североисточниот и северозападниот дел од 
испитуваниот реон. 

Според податоците од извршените анализи за потребите на 
изработка на Геохемискиот атлас на Велес и неговата околина (2008 
година) констатирана е следната состојба: 

Арсен (As) 

Средната содржина на As во површинските почви во целото испитувано 
подрачје изнесува 9,3 mg/kg и тоа во распон од 1,3 до 110 mg/kg. Гледано 
според употребата на земјиштето, средната вредност на содржината на As во 
обработливите површини е 7,8 mg/kg, во необработените таа е 11 mg/kg, во 
урбаното подрачје 13 mg/kg, додека во најзагаденото подрачје таа изнесува 15 
mg/kg. Содржината на As во површинските почви е висока во околината на 
Топилницата за олово и цинк, но исто така и во површинските слоеви на почвите 
од градот и од североисточниот дел од испитуваното подрачје што е во 
согласност со розата на ветрови во оваа област. Од добиените резултати за 
содржината на As во испитуваните површински слоеви од почвите може да се 
види дека највисоки вредности се најдени во примероците земени во 
индустрискиот дел, посебно во западниот дел од Топилницата (од 33 до 110 
mg/kg) и во јужниот дел на градот и во околните ридови (34 до 92 mg/kg). 
Всушност, почвите со највисока содржина на As во површинскиот слој се 
лоцирани западно (110 mg/kg) и источно (97 и 99 mg/kg) од Топилницата. Според 
овие податоци може да се заклучи дека As во површинскиот слој на почвите во 
испитуваното подрачје потекнува од активностите на Топилницата.  

 

Кадмиум (Cd) 

Средната содржина на Cd во површинските почви во целото испитувано 
подрачје изнесува 7,7 mg/kg и се движи од 0,30 до 600 mg/kg. Според 
употребата на земјиштето може да се види дека средната вредност на 
содржината на Cd во обработливата почва изнесува 6,1 mg/kg, во 
необработливата почва 4,8 mg/kg, во урбаната 12 mg/kg, а во подрачјето со 
најголемо загадување таа изнесува 32 mg/kg. Од испитуваните примероци  
евидентно е дека содржината на Cd е многу висока во површинските слоеви од 
почвите во околината на Топилницата, како и во почвите во градот. Највисоки 
вредности има во индустрискиот дел, каде што максималните вредности се 
движат од 76 до 600 mg/kg и во делот на градот кој се наоѓа близу Топилницата 
каде што максималните вредности се 100 mg/kg односно 110 mg/kg. Во неколку 
примероци од површинскиот слој на почвата од ова подрачје се утврдени 
екстремно високи содржини на Cd, посебно на едно место е регистрирана 
содржина на Cd од 420 mg/kg (3500 пати повисока вредност од европските 
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средни вредности за површинските слоеви на почвата). Инхалација на пареи кои 
содржат Cd може да доведе до смрт. 

Бакар (Cu) 

Средната содржина на Cu во површинските слоеви на почвата во целото 
испитувано подрачје изнесува 44 mg/kg, а се движи од 11 до 1700 mg/kg. Според 
употребата на земјиштето, средната вредност на содржината на Cu во 
обработливите површини е 52 mg/kg, во необработуваните таа е 41 mg/kg, во 
урбаното подрачје 52 mg/kg, додека во најзагаденото подрачје таа изнесува 69 
mg/kg. За Cu е карактеристично што не се забележува голема разлика во 
неговата содржина во почвите со различна употреба. Така средната вредност на 
содржината на Cu во обработливите површини ја надминува европската средна 
вредност 2,2 пати, во необработените површини 2,4 пати, а во урбаното подрачје 
3,3 пати. Во подрачјето со најголемото загадување средната вредност на 
содржината на Cu ја надминува европската средна вредност 4,4 пати. Од 
добиените резултати за содржината на Cu во испитуваните површински слоеви 
од почвите може да се види дека највисоки вредности се најдени во 
примероците земени во индустрискиот дел, посебно во западниот дел од 
Топилницата (од 140 до 620 mg/kg) и во делот од градот кој се наоѓа во нејзината 
близина. Апсолутно највисока вредност е најдена во површинската почва земена 
од врвот на ридот Ума, западно од Топилницата (1700 mg/kg). 

 

Жива (Hg) 

Средната вредност на содржината на Hg во површинските слоеви на 
почвите од целото испитувано подрачје изнесува 0,25 mg/kg и тоа во распон од 
0,010 до 12 mg/kg. Според употребата на земјиштето средната вредност на 
содржината на Hg во обработливата почва изнесува 0,20 mg/kg, во 
необработената таа е 0,18 mg/kg, во урбаното подрачје изнесува 0,36 mg/kg, а во 
најмногу загаденото подрачје е 0,50 mg/kg. Средната вредност на содржината на 
Hg во обработливите површини ја надминува европската средна вредност 3,2 
пати, во необработените површини 3,0 пати, а во урбаното подрачје 5,9 пати. Во 
подрачјето со најголемото загадување средната вредност на содржината на Hg ја 
надминува европската средна вредност 8 пати. Во случајот со Hg треба да се 
нагласи дека нејзината содржина во почвите во испитуваното подрачје е многу 
висока. Освен во Топилница, висока е и во површинските слоеви од 
обработливите почви источно од Топилница, а високи вредности се 
забележуваат и во јужниот дел од градското подрачје. Имено, максимални 
вредности на содржината на Hg се утврдени во површинските слоеви на почвите 
околу Топилница (од 6,9 до 12 mg/kg), потоа во површинските почви од 
земјоделските површини во месноста Речани (од 1,9 до 6,0 mg/kg) и во два 
примерока на почвата од јужниот дел на градот (2,1 mg/kg и 3,6 mg/kg). 

 

Олово (Pb) 
Емисијата на Pb од човековите активности е многукратно поголема од 

природната. Најголем удел во тоа имаат уредите со внатрешно согорување, 
согорувањето на рудите кои содржат Pb, употребата на отпадни материјали кои 
содржат Pb, производство на бои, како и согорувањето на фосилните горива. Pb 
е познат тежок токсичен метал, поради неговиот афинитет кон мембраните и 
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митохондриите. Симптомите на труење кај децата се карактеризираат со 
стомачни болки, анорексија, анемија, ментална ретардираност итн. Исто така се 
забележани и појави на конвулзии, кома, па дури и смрт како резултат на 
церебрален едем и оштетувања на бубрезите. Посебно треба да се потенцира 
ресорпцијата на Pb акумулирано во коските при случаи на бременост, лактација 
или остеопороза, што доведува до хипертензија и хипертиреоидизам. Средната 
вредност на содржината на Pb во површинските слоеви на почвите од целото 
испитувано подрачје изнесува 220 mg/kg и тоа во распон од 13 до 15000 mg/kg. 
Според употребата на земјиштето средната вредност на содржината на Pb во 
обработливата почва изнесува 170 mg/kg, во необработената таа е 140 mg/kg, во 
урбаното подрачје изнесува 340 mg/kg. Во најмногу загаденото подрачје таа 
изнесува 800 mg/kg.  

Од овие податоци може да се заклучи дека разликите во содржината на Pb 
во почвите со различна употреба во испитуваните подрачја се значителни. 
Средната вредност на содржината на Pb во обработливите почви ги надминува 
вредностите за европските почви 5,4 пати, во необработените 4,2 пати, а во 
урбаното подрачје 11 пати. Во подрачјето со најголемото загадување средната 
вредност на содржината на Pb ги надминува  европските средни вредности 
повеќе од 25 пати. Иако средната вредност на содржината на Pb во почвите од 
целото испитувано подрачје изнесува околу 220 mg/kg, има почви со многу 
повисоки содржини на Pb. Такво е подрачјето со максимално загадување, каде 
што средната вредност изнесува 800 mg/kg, уште повеќе во некои делови од 
испитуваното подрачје се најдени површински слоеви на почвите екстремно 
загадени со Pb. Највисоки вредности на содржината на Pb се најдени во 
површинските почви околу Топилницата (7 примероци со содржина од 1700 
mg/kg до 15000 mg/kg). Исто така и во урбаното подрачје се најдени почви со 
екстремно високи вредности на содржината на Pb (1900 mg/kg и 5500 mg/kg). 

 

Цинк (Zn) 

Цинкот е често присутен во урбаните подрачја, каде најчесто стигнува од 
индустријата и сообраќајот. Zn за живите организми е есенцијален елемент и 
има важна улога во ензимските процеси, неговата токсичност е релативно мала, 
но се утврдени случаи на труење со Zn, при што симптомите најчесто се анемија, 
оштетување на панкреасот, бубрезите и црниот дроб. Средната вредност на 
содржината на Zn во површинските слоеви на почвите од целото испитувано 
подрачје изнесува 280 mg/kg и тоа во распон од 22 до 27000 mg/kg. 

 Според употребата на земјиштето средната вредност на содржината на Zn 
во обработливата почва изнесува 210 mg/kg, во необработената таа е 180 mg/kg, 
во урбаното подрачје изнесува 460 mg/kg, додека во најмногу загаденото 
подрачје таа изнесува 1100 mg/kg. Од овие податоци може да се заклучи дека 
разликите во содржината на Zn во почвите со различна употреба во испитуваните 
подрачја се значителни. Средната вредност на содржината на Zn во 
обработливите почви ги надминува вредностите за европските почви 3 пати, во 
необработените 2,7 пати, а во урбаното подрачје 6,7 пати. Во подрачјето со 
најголемото загадување средната вредност на содржината на Zn ги надминува 
европските средни вредности повеќе од 16 пати. 
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Според податоците добиени од спроведените истражувања неминовен е 
заклучокот дека градот Велес претставува подрачје каде постои големо 
загадување со тешки метали. Ова загадување воглавно е поврзано со Cd, Pb и 
Zn, а загадувањето со As, Cu и Hg е помало. Врз основа на добиените резултати 
подрачјето со критично загадување со Cd изнесува околу 6,6 km2 , со Pb 4,2 km2  
и со Zn 3,8 km2. Според овие резултати, содржината на споменатите 6 елементи 
(As, Cu, Hg, Cd, Pb, Zn) ја надминуваат критичната вредност на површина од 6,8 
km2. Секако, вкупното загадување со тешки метали е резултат на човековите 
активности, особено на работата на Топилницата.  

Највисоките определени содржини на тешките метали во загадената 
област се оние на Cd (600 mg/kg), на Pb (1,5 % m/m) и на Zn (2,7 % m/m). Овие 
содржини се многу високи, па дури може да се прикажат и како процентни 
вредности. 

Критично загадената област има облик на елипса што е резултат на ружата 
на ветрови. Важно е да се напомне дека овие истражувања го вклучуваат само 
југозападниот дел од критично загадената област. Врз основа на истражувањата 
може да се претпостави дека критично загадената област е многу поголема. 

Најновите геохемиски истражувања на дистрибуцијата на тешки метали во 
почвата укажуваат на висока контаминираност. 50,6 % од испитуваното земјиште 
со површина од 270 km2 е контаминирано со Pb со повеќе од 90 mg/kg сува 
почва, при што загадување со > 357 mg/kg е присутно на 9 % од испитуваната 
површина. Најзагадено подрачје со Pb е поширокото градско подрачје, кое 
отпочнува од Башино Село, Речани, се до манастирот Св. Димитрија. Загадени 
површини со Cd (концентрација > 3 mg/kg сува почва) изнесуваат 30 % од вкупно 
испитуваната површина, од кои 5 % од површината содржи повеќе од 40 mg/kg 
Cd. 

На локално, регионално и национално ниво Топилницата е 
идентификувана како жешка точка во неколку документи (НЕАП II 2006, 
Националната Стратегија за управување со отпад 2008-2020, 
Националниот План за управување со отпад 2009-2015, Програма за развој 
на Вардарски плански регион - 2008) и предложени се мерки за ремедијација 
кои за жал сеуште не се спроведени. 

Растителен и животински свет 

Најголемиот дел од земјиштето во Велешката Котлина се користи за 
земјоделски цели или е урбанизирано. Поради тоа нема појава на богат 
диверзитет.  

Вегетацијата во овој регион главно е со субмедитерански топло-
континентални карактеристики. Шумските заедници се претставени со 
листопадни шуми од даб (Quercus), особено дабот благун (Quercus pubescens) кој 
е еден од доминантно застапените родови во шумите на ова подрачје; бука 
(Fagus); габер (Caprinetum) со посебна застапеност на белиот габер (Caprinus 
orientalis).  
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         Слика 14 Растителен свет во околината на предметната локација 

Шумите во овој регион се многу деградирани и на места целосно 
уништени. Ливадските заедници се претсатвени со ксерофилни и ксероморфни 
растенија, виглавни треви од родовите Stipa, Festuca, Poa и др. Застапени се и 
едногодишни и повеќегодишни ефемерни растенија: Tulipa, Valeriana Tuberosa, 
Crocus reticulates.  

               
     Crocus reticulates                                  Лале (Tulipa)           Valeriana Tuberosa           

Загрозени флористички видови во велешкиот регион се: Castanetum 
sativae macedonicum, Querco- Carpinetum orientalis macedonicum, видови што се 
загрозени на целата територија на Република Македонија, односно не постојат 
загрозени видови специфични само за овој регион.  

Фауната во велешкиот регион е претставена со следните видови: а) 
Цицачи: елен (Cervus elaphus), дива свиња (Sus scrofa), срна (Capreolus 
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capreolus), кафеава мечка (Ursus arctos), лисица (Vulpes vulpes), полски зајак 
(Lepus europaeus), верверица (Sciurus vulgaris), еж (Erinaceus europaeus); 

б) Птици: обичен глувчар (Buteo buteo), среден шарен клукајдрвец (Dendrocopos 
medius), пупунец (Upupa epops), ќос (Turdus merula), елова сипка (Parus ater), 
сипка (Parus caeruleus), црвеноопашка (Phoenicurus phoenicurus), гугутка 
(Streptopelia decaocto), планински клукајдрвец (Dendrocopоs leucotos), тетреб 
(Tetrao urogallus); 

                    
обичен глувчар (Buteo buteo)        црвеноопашка (Phoenicurus phoenicurus)       елова сипка (Parus ater)                                                

в) Влечуги: зелен гуштер (Lacerta viridis), живороден гуштер (Lacerta vivipera), 
шумски гуштер (Lacerta agilis), змија шарка (Vipera berus), поскок (Vipera 
ammodytes), леопардов смок (Elaphe situla), шумска желка (Testudo hermanni); 

                         
 леопардов смок (Elaphe situla)  шарен дождовник (Salamandra salamandra) шумска желка (Testudo hermanni) 

г) Водоземци: шарен дождовник (Salamandra salamandra), шумска жаба (Rana 
agilis), шумска крастава жаба (Bufo vulgaris), голема крастава жаба (Bufo bufo). 

Содржината на тешки метали во диворастечките растенија од околината на 
Велес е повеќекратно зголемена и тоа: 2 – 24 пати за Pb, 15 – 25 пати за Zn, 10 – 
192 пати за Cd и 1,5 – 8,1 пати за Cu. Анализите на составот на тешки метали во 
почвата во близината на Топилницата во Велес укажуваат на висока 
концентрација на Pb од 6716 mg/kg и Zn 2005 mg/kg во почвениот слој до 20 cm 
длабочина при толерантни количини на вкупно Pb до 100 mg/kg и на Zn до 300 
mg/kg, поради што и мерењата на одредени градинарски култури во однос на 
составот на Pb (87 mg/kg во тутун, 81 mg/kg во спанаќ и 47 mg/kg во зелена 
салата) и Zn (560  mg/kg во тутун и 240 mg/kg во магданос) се соодветно 
исклучително високи.  

Мерењата на реката Вардар го истакнуваат извршениот екоцид врз живиот 
свет во регионот на Велес, при што измерените вредности за азот и фосфор 
континуирано се наоѓаат далеку вон класа (16 mgL -1 за амонијак и 14 mgL -1 за 
фосфор), додека мерените тешки метали покажуваат висока концентрација во 
милта и алгите на реката Вардар (Zn – 1905 mg/kg во милта, за кончести алги 
1385 mg/kg во милта; Pb – 630 mg/kg во милта и 260 mg/kg во алгите; Cd – 134 
mg/kg во милта и 166 mg/kg во алгите; Мn – 872 mg/kg во милта и 2095 mg/kg во 
алгите; и Co – 13,1 mg/kg во милта и 6,9 mg/kg во алгите). 
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 Ваквата регистрирана еколошка состојба во регионот на Велес смртно 
влијае на сите живи форми како на почвите (веќе се научно докажани леталните 
измени во хематопоетичните ткива и другите органи на овци и јагниња пасени во 
регионот на Велес, како и висока контаминираност на органи на јуниња 
одгледувани на подрачје 17 km оддалечено во југозападна насока од 
Топилницата), така и во водените екосистеми, со рапидна деградација на 
рибниот фонд и драстично намалување на биодиверзитетот.  

Континуираната емисија во воздухот, но и ресуспензија на исталожените 
токсични материи од милта на реката Вардар, претставуваат катастрофална 
закана за овој регион на подолг рок. Евидентен е општиот заклучок дека 
комплетниот регион на Велес се наоѓа под интензивно летално влијание од 
Топилницата за олово и цинк, со нагласени последици по севкупниот жив свет, а 
секако и по хуманата популација. 

На локацијата на предметниот опфат нема значајни видови на 
флора и фауна. 

Бучава  

Состојбата со бучавата во Велес досега не е следена и анализирана иако 
постојат извори на бучава. Главни извори на бучава се: возилата, машините од 
стопанските капацитети, услужните објекти, како и активностите на луѓето 
поврзани со домувањето. 

Со новата законска регулатива за бучава од 2008 год. воспоставени се 
нови гранични вредности за основните индикатори за бучавата во животната 
средина за различни подрачја. Подрачјата се дефинирани со степенот на 
заштита од бучава и од видот на активностите и осетливоста на населението кое 
престојува во нив и се групирани во IV степени. 

Важно е да се спомне и податокот дека во согласност со Правилникот за 
локациите на мерните станици и мерните места (Сл. Весник на РМ бр. 120/2008) 
локацијата каде се наоѓа предметниот опфат и дејноста која се планира да се 
обавува во неа се карактеризира како подрачје со III степен на заштита од 
бучава и влијанието од изворите на бучавата во животната средина 
(подрачје каде е дозволен зафат во околината, во кое помалку ќе смета 
предизвикувањето на бучава, односно трговско – деловно подрачје – станбено 
подрачје, кое истовремено е наменето за престој, односно кое има објекти во 
кои има заштитени простории, занаетчиски и слични дејности на производството 
(мешано подрачје), подрачје наменето за земјоделската дејност и јавни центри, 
каде се вршат управни, трговски, услужни или угостителски дејности).   

Со новата законска регулатива за бучава од 2008 год. воспоставени се 
нови гранични вредности за основните индикатори за бучавата во животната 
средина за различните подрачја (дадени во Табела 5). 

Табела 5 Нивоа на бучава на подрачја одредени според степенот на заштита 
Подрачје одредено според 

степенот на заштита од бучава Ниво на бучава (dBA) 

 Lд Lв Lн 

Подрачје од прв степен 50 50 40 
Подрачје од втор степен 55 55 45 
Подрачје од трет степен 60 60 55 
Подрачје од четврти степен 70 70 60 

Lд - ден (период од 7 до 19 часот) 
Lв – вечер (период од 19 до 23 часот) 
Lн – ноќ (период од 23 до 7 часот) 
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4.3  СЕГАШНИ ПРОБЛЕМИ СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО И ОКОЛУ ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

Проблемите со животната средина во градот Велес и предметниот опфат 
беа идентификувани преку анализа на постоечката состојба со животната 
средина во Општина Велес преку сознанијата, податоците и информациите од 
стратешките секторски документи за Општината.  

Најосетливите елементи од животната средина за Општина Велес се 
дадени во Табела 6.  

Табела 6 Најосетливи елементи на животната средина во Општина Велес   
Најосетливи елементи на животната средина 
во предметниот опфат (Елементи на СОЖС) 

Човеково Здравје  Воздух  Отпад  Почва 

Со новото планско решение не постојат можности за надминување на 
стандардите за животната средина во сите медиуми, туку напротив се очекува 
воздухот, почвата, и човековото здравје како елементи на животната средина да 
бидат најдиректно и позитивно ефектирани при реализирање на целите на 
планскиот документ, од аспект на нивно унапредување. Сегашните клучни 
еколошки проблеми во Општина Велес се дадени во Табела 7. 

Во Табела 6 проблемите со отпадот  се разгледуваат како влијание на 
депонијата со згура врз површинските и подземните води, влијание на 
загадувањето на почвите и индиректно како влијание врз квалитетот на воздухот 
и човековото здравје како најдиректно ефектирано. 

Сегашните клучни еколошки проблеми во Општина Велес се дадени во 
Табела 7. Идентификувана е и релевантноста на клучните проблеми за 
предметниот опфат имајќи ги во предвид и локацијата и целите на планскиот 
документ. 

Врз основа на евидентирање на најосетливите елементи на животната 
средина во планскиот опфат кои се нарекуваат и елементи на Стратегиска оцена 
на животна средина (Елементи на СОЖС) се воспоставуваат цели на Стратегиска 
оцена на животната средина (Цели на СОЖС) и се дефинираат можни индикатори 
за секоја цел (Поглавје 8.3).  

Во процесот на Стратегиска оцена на влијание на планскиот документ врз 
животната средина е важно 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.  
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Табела 7 Главни проблеми со елементите на животната средина во градот Велес од историското загадување од Топилницата и депонијата за згура 
Елементи на Стратегиска 
оцена на животната 

средина  
Проблем 

Релевантно  
за предметниот 

опфат 

Води 
Загадување на површинските води со тешки метали од Топилницата за Pb и Zn X 

Отпадните индустриски води непречистени се пуштаат во водните реципиенти X 
Непостоење на пречистителни станици за отпадни води од стопанските капацитети  

Воздух Надминување на концентрации на суспендирани честички во воздухот (SO2) и тешки 
метали (Pb, Zn и Cd)   Х 

Отпад Депонија со згура X 
Неспроведување на мерки за ремедијација на депонијата со згура X 

Почва Контаминирање на почвата од историското загадување (Pb, Zn, Cd, Hg) X 
Загадување на водата која се користи за наводнување од отпадни води  X 

Биодиверзитет (флора и 
фауна) 

Присуство на тешки метали кај растителниот и животински свет во Велес X 
Контаминација на градинарските култури X 

Население Намалување на работно способно население поради затворање на индустриски 
капацитети X 

Човеково здравје 

Не постоење на континуирано следење на влијанието на загадувањето на животната 
средина врз здравјето на луѓето X 

Нарушување на човековото здравје поради загадувањето од Топилницата за Pb и Zn 
(кадмиум, како и арсен, жива, антимон) X 

Пејзаж Визуелно нарушување при демонтажа на Топилницата  X 
Материјални добра Постоење на инсталација - Топилница за олово и цинк која не е во функција  X 
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5. ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

Измената и дополнувањето на ГУП за град Велес на дел од урбана единица 
1 УБ 1А и 1Б – Урбана заедница 1, Општина Велес е изработена врз основа на 
Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на 
урбанистички планови на Општина Велес за 2011 година - Одлука од Советот на 
Општина Велес. 

Целта на Програмата е да се добие решение кое ќе обезбеди измена и 
долнување на дел од постоечкиот ГУП, како и усогласување на предметниот план 
со важечката законска и подзаконска регулатива и реализација на планираната 
намена на површини. Ги согледува потребите и насоките за развој на градот и 
општината, при што ќе се овозможи изработка на ГУП со кој ќе се направи 
пренамена на класата на намена (Г1 – Тешка и загадувачка индустрија) – 
Топилницата која повеќе години е надвор од функција (од 2003 година) заради 
загадување на животната средина, во простор со зеленило (класа на намена Д2 – 
заштитно зеленило) со цел да се овозможи целосен третман на земјиштето од 
штетните наталожувања. 

Парцијално, во неколку поглавја на документационата основа и планската 
документација на Измената и дополнувањето на ГУП за град Велес за блоковите 
1А и 1Б – Урбана заедница 1, Општина Велес за плански период 2012 - 2022 год. 
се наведени главните цели на планскиот документ. Бидејќи тие се појдовна 
точка во анализата на Стратегиска оцена на влијанието на планскиот документ 
врз животната средина, имаше потреба од нивно сумирање, групирање и јасно 
дефинирање. 

Главната цел на планскиот документ е да придонесе кон запирање на 
кумулативните ефекти и ублажување на последиците од историското загадување 
на животната средина, намалување на еколошките проблеми што воедно ќе 
придонесе кон подобрување на здравствената состојба на населението на град 
Велес. 

Поединечните цели на планскиот документ се: 

Ø да се овозможат услови за санација и ревитализација на просторот; 
Ø да се изврши озеленување на целиот простор што ќе претставува 

мерка која ќе овозможи прочистување од штетните наталожувања 
во почвата, спречување на разнесувањето на загадувачките материи 
во предметниот опфат и пошироката околина на градот Велес; 

Ø озеленувањето да се изврши со соодветни дрвенести и грмушести 
растенија со кои ќе се обезбеди ефикасно и долгорочно 
отстранување на кумулативните ефекти од историското загадување 

Пренамената на класата на намена на земјиштето (од Г1 – тешка 
индустрија, Г2, Г3 и Г4 – лесна индустрија, сервиси, стоваришта во Д2 – заштитно 
зеленило) ќе придонесе кон ублажување на последиците од историското 
загадување на животната средина и намалување на кумулативните ефекти 
врз почвата и подземните води, спречување на разнесувањето на 
загадувачките материи во предметниот опфат и пошироката околина на градот 
Велес. Новото планско решение ќе има позитивен, долготраен ефект за најмалку 
45 000 жители кои живеат во Велес.  
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6. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

Значењето на реализацијата на планскиот документ (Измената и 
дополнувањето на ГУП за град Велес на дел од урбана единица 1 УБ 1А и 1Б – 
Урбана заедница 1, Општина Велес) е очигледен во поглед на директните и 
индиректни врски кои ги има со големиот број на стратешки плански документи 
и автоматски значи нивно операционализирање на простор од околу 45 ha во 
градското подрачје на Велес што е образложено во Поглавје 6. 

Повратната спрега се гледа во развојот на планскиот опфат во правец на 
негово озеленување кое ќе придонесе кон подобрување на состојбата на сите 
медиуми на животната средина (кои претходно биле ефектирани од работата 
на Топилницата за олово и цинк, преку акумулираното историско загадување), 
што директно ќе ја подобри здравствената состојба на населението, а со тоа и 
квалитетот на живеење во град Велес и неговата околина.   

Треба да се земе во предвид и сегашната состојба со најосетливите 
елементи на животната средина на планскиот опфат (Поглавје 4.3). 

Во колку ја разгледаме опцијата за не спроведувањето на планските 
решенија дадени во урбанистичката документација (“business as usual scenario”- 
да се продолжи како што е сегашната состојба), се очекува следниот тренд: 

Ø Понатамошно влошување на состојбата со сите медиуми на 
животната средина,  особено воздух, почва и подземни води и 
непосредно човеково здравје; 

Ø Зголемување на концентрацијата на тешки метали во земјоделските 
производи и целиот ланец на исхрана во тоа подрачје ќе биде со 
голем ризик по здравјето на луѓето; 

Ø Зголемен број на здравствени заболувања кај населението; 
Ø Намалување на бројот на работоспособно население;  
Ø Зголемена стапка на смртност особено кај новороденчињата; 
Ø Зголемена миграција од Велес во други градови 
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7. ВРСКА И УСОГЛАСЕНОСТ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ СО ДРУГИ 
РЕЛЕВАНТНИ ПЛАНОВИ, ПРОГРАМИ И СТРАТЕГИИ  

7.1 КОМПАТИБИЛНОСТ НА ЦЕЛИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

Меѓусебната компатибилност на целите на планскиот документ се 
идентификувани користејќи Матрица на компатибилност како алатка при 
Стратегиска оцена на влијание на планскиот документ врз животната средина.  

Пополнетата Матрица за компатибилност за главната цел и поединечните 
цели на Измената и дополнувањето на ГУП за град Велес на дел од урбана 
единица 1 УБ 1А и 1Б – Урбана заедница 1, Општина Велес се дадени во Табела 8.  

Се гледа големата усогласеност меѓу целите на предметната Измена и 
дополнувањето на ГУП за град Велес на дел од урбана единица 1 УБ 1А и 1Б – 
Урбана заедница 1, Општина Велес, можноста за ревитализација на локацијата 
од историското загадување што ќе ја унапреди состојбата со животната средина.   

Се очекува позитивен кумулативен ефект од реализацијата на овие 
компатибилни цели врз здравствената состојба на населението, помал број на 
отсуства од работа и помалку трошоци за здравствено осигурување.  

Бидејќи со планскиот документ се планира пренамена на просторот во 
класа на намена Д2 (заштитно зеленило) севкупните влијанија кои би настанале 
врз сите медиуми на животната средина се позитивни и долгорочно би се 
одразиле врз здравствената состојба на населението во Општина Велес, а со тоа 
и квалитетот на живеење во град Велес и неговата околина. Како составен дел 
од Извештајот за стратегиска оцена ќе биде даден преглед на целите на 
заштитата на животната средина и здравјето на населението на град Велес и 
целиот регион и дали тие цели се компатибилни со целите на ново планираното 
планско решение за просторот.  

7.2 ВРСКА И УСОГЛАСЕНОСТ НА ПЛАНОТ СО ДРУГИ СТРАТЕШКИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ 

Просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес, кој се 
обезбедува со предлагање, изработка, донесување и спроведување на 
просторни и урбанистички планови, со цел да се обезбеди уредувањето и 
хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната 
средина и природата.  

Комплексноста на просторното планирање наметнува интеракција со 
различните сфери на живеење и делување на човекот и природата и се јавуваат 
директни и индиректни врски на планскиот документ со други стратешки 
документи. Идентификувани се релации на усогласеност и/или недоволна 
усогласеност на целите на Измената и дополнувањето на ГУП за град Велес на 
дел од урбана единица 1 УБ 1А и 1Б – Урбана заедница 1, Општина Велес со 
целите на релевантните плански документи прикажани на локално, национално 
и глобално ниво се исто така анализирани од страна на експертот и прегледот и 
главните заклучоци се дадени во Табела 9. 
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Табела 8 Матрица на компатибилност на целите  

Цели  Да се овозможат услови за санација и 
ревитализација на просторот 

Да се изврши озеленување на 
целиот простор што ќе претставува 

мерка која ќе овозможи 
прочистување од штетните 
наталожувања во почвата, 

спречување на разнесувањето на 
загадувачките материи во 

предметниот опфат и пошироката 
околина на градот Велес 

Озеленувањето да се изврши 
со соодветни дрвенести и 
грмушести растенија со кои 
ќе се обезбеди ефикасно и 
долгорочно отстранување на 
кумулативните ефекти од 
историското загадување 

Да се овозможат услови за санација и 
ревитализација на просторот  √ √ 

Да се изврши озеленување на целиот 
простор што ќе претставува мерка која ќе 
овозможи прочистување од штетните 
наталожувања во почвата, спречување на 
разнесувањето на загадувачките материи 
во предметниот опфат и пошироката 
околина на градот Велес 

√  √ 

Озеленувањето да се изврши со соодветни 
дрвенести и грмушести растенија со кои 
ќе се обезбеди ефикасно и долгорочно 
отстранување на кумулативните ефекти од 
историското загадување 

√ √  

Легенда 

√ - двете цели се поддржуваат меѓусебно 

X- двете цели имаат конфликт меѓусебно 

О – нема значителна врска меѓу целите 

? – условите за меѓу зависноста се недоволно познати 
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Табела 9 Врска на целите со релевантни планови, програми и стратегии 
Релевантен 

плански документ 
(план, програма, 
стратегија) 

Главни цели на релевантниот плански документ/цели на заштита на 
животна средина Врска/Компатибилност 

ЛОКАЛНО И РЕГИОНАЛНО НИВО 

Програма за 
развој на 
Вардарски 
плански регион 
(2008) 

Програмата е во согласност со Националната Програма и Националната 
стратегија за рамномерен регионален развој кои даваат генерална рамка на 
развој на планските региони во земјата. Програмата го утврдува развојот на 
Вардарскиот плански регион со осврт на економски развој и индустриско 
производство, туризам, култура и спорт, инфраструктура, обрзаование и 
земјоделие. Се осврнува и на заштитата на животната средина, санација на 
последиците од историското загадување и рационално и ефикасно користење 
на природните ресурси.  
Економскиот развој се гледа преку намалување на невработените, создавање 
на услови на поинтензивен локален и регионален развој и  привлекување на 
приватна иницијатива. 

Директна врска со развојните цели на целиот 
Вардарски плански регион посебно водејќи сметка за 
ревитализација на просторот каде е евидентирано 
историско загадување, преку пренамена на целата 
локација во класа Д2 заштитно зеленило, што ќе 
овозможи подобрена состојба на сите медиуми со 
животната средина во град Велес и неговата 
околина. 

Локален План за 
заштита на 
животната 
средина (ЛЕАП) 
за Општина 
Велес  
(1998 год) 

Дефинирање, проценка и поставување на проблемите од областа на 
животната средина кои имаат влијание врз квалитетот на живеење, 
развивање на план со активности за намалување на ризиците по животната 
средина, зголемување на јавната свест за состојбата со животната средина и 
можноста од учество на јавноста во донесување на одлуки. Мерките и 
активностите дадени во Акциониот план (во колку се реализираат по 
предвидената динамика) ќе обезбедат надминување на сегашните проблеми и 
превентивно спречување на нови извори на загадување на медиумите на 
животна средина.  

Директна врска преку реализација на планското 
решение кое воедно и ќе претставува заштитна мерка 
и превенција од досегашниот кумулативен ефект од 
историското загадување од децениското работење на 
топилничкиот комплекс.  
Потребно е подготовка на нов ЛЕАП со цел да се 
дефинираат новите цели на заштита согласно 
сегашните состојби на медиумите и урбанизацијата 
на градот и да се предложат нови мерки за заштита 
на животната средина во Општината Велес. 

Студија за 
економски 
развој на 
Општина Велес 
(2001) 

Студијата ги анализира постојните состојби со вработеноста, расположлива 
работна сила, стапките на инвестиции, економскиот профил преку различните 
економски дејности застапени во Општината. Дава препораки за идниот 
економски и социјален развој преку зајакнување на стопанството (мали и 
средни претпријатија) и решавање на проблемите со незапосленост и отворање 
на нови перспективи за менување на работни места. 
Во стратегијата посебен акцент е даден и на усогласување на економскиот 
развој и одржувањето на квалитетот на животна средина. 

Преку реализација на планското решение ќе се 
овозможи подобрување на состојбата на сите 
медиуми на животната средина, а со тоа и 
подобрување на квалитетот на живеење во град 
Велес. 

План за 
управување со 
отпад во 
Општина Велес 

Основната цел на овој документ е да обезбеди одржливо функционирање на 
базичната инфраструктура за управување со комуналниот отпад, другите 
видови неопасен отпад и инертниот отпад преку воспоставување на нови и 

Директна врска преку решавање на горливиот 
проблем со историското загадување на предметната 
локација, која го згадува и поширокото подрачје на 
општина Велес.  
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Релевантен 
плански документ 
(план, програма, 
стратегија) 

Главни цели на релевантниот плански документ/цели на заштита на 
животна средина Врска/Компатибилност 

(2008 - 2012) јакнење на постојните организациони, технички и финансиски структури. 
Зголемена ефикасност на инспекцијата и капацитетите за спроведување, 
подигање на јавната свест, создавање на погодни услови за приватно – јавно 
партнерство, приклучување кон регионалната депонија (условно), затварање и 
рекултивација на општинската депонија (фазно), проширување и организационо 
собирање на отпад и целосно подобрување на услугата, селективно собирањеи 
рециклирање/компостирање, трајно елиминирање на дивите депонии, целосна 
примена на принципот "Загадувачот плаќа", воведување на начелото 
"Одговорност на производителот" за постапување со отпадот од пакување (и 
специфичен опасен отпад). Планот вклучува и мерки за другите видови на 
отпад (медицински отпад, опасен отпад и отпадот од животинско потекло). Како 
жешки точки во Општина Велес во документот се лоцирани МХК Злетово 
(топилница) и МХК Злетово (вештачки ѓубрива). На депонијата на МХК Злетово 
(топилница) досега се депонирани 1.115. 000 m3 опасен отпад на површина од 
95.000 m2, а на депонијата МХК Злетово (вештачки ѓубрива) досега се 
депонирани 3.700.000 m3 опасен отпад на површина од 70.000 m2. 

 

 

Локална агенда 
21 за Општина 
Велес (2005) 

Во овој документ околината на градот Велес е дефинирана како најжешка 
еколошка точка во РМ како резултат на децниското работење на топилничкиот 
комплекс. Карактеристична е висока контаминираност на почвата со тешки 
метали (олово, кадмиум, арсен, жива, антимон), високи концентрации на SO2, 
оксидни соедниненија на Pb, Cd,тешки метали во форма на аеросоли, 
присуство на тешки метали во седиментот на реката Вардар. Дадени се 
препораки за надминување на ваквата состојба преку: зонирање на 
контаминираните почвени површини, мерки за биолошка деконтаминација 
(биоремедијација) на почвата, ревитализација (биоремедијација) на депонијата 
на згура, подигање на нови зелени површини во градот, воведување на локален 
информативен систем за следење на квалитетот на животната средина и 
здравјето на луѓето. 

Директна врска преку реализација на планското 
решение со кое ќе се спроведат препораките 
наведени во дадениот документ. 
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Релевантен 
плански документ 
(план, програма, 
стратегија) 

Главни цели на релевантниот плански документ/цели на заштита на 
животна средина Врска/Компатибилност 

НАЦИОНАЛНО НИВО 

Просторен План 
на Република 
Македонија 
(2002-2020) 

Остварување на повисок степен на вкупната функционална интегрираност на 
просторот како и обезбедување услови за значително поголема 
инфраструктурна и економска интеграција со соседните и останатите европски 
земји. 
Дава препорака за намалување на релативната концентрација на население и 
активности во републичкиот центар (Скопје) преку поттикнување на соодветни 
програми за подобрување на квалитетот на живеење во населбите и развој на 
помалите градови во земјата. 
Утврдување на важноста на состојбата на животната средина и еколошките 
барања при планирањето на стопанските активности. Посебно значење имаат 
заштитата и промоцијата на вредните природни богатства и поголемите 
подрачја со посебна намена и со природни вредности, важни за 
биодиверзитетот и квалитетот на животната средина, како и заштитата и 
промоцијата, или соодветниот третман на културното богатство согласно со 
неговата културолошка и цивилизациска важност и значење. 
Една од основните цели на Просторниот План се однесува на штедење, 
рационалното користење и заштита на природните ресурси, искористување на 
погодностите за производство и лоцирање на активности на простори врзани со 
местото на одгледување или искористување. 

Директна врска се обезбедува преку дадените Услови 
за планирање на просторот и усогласеност во поглед 
на почитување на насоките за идна просторна 
организација, уредување, користење и заштита на 
просторот. 
Директна врска со обезбедување на можност за 
озеленување na целиот плански опфат, на простор од 
45 ha. 
 

Национален 
Еколошки 
Акционен План 
на РМ (НЕАП II, 
2006) 
 
 

Дефинирање на проблемите на животната средина и мерките и активностите 
потребни за нивно надминување за шест годишен период и создавање на 
флексибилна рамка за продолжување на процесот на приближување кон 
политиката на ЕУ во областа на животната средина, вклучување на целите на 
животната средина во секторските политики и насоки за еколошки одржлив 
пристап, зголемување на степенот на исполнување на обврските од 
регионалните и глобалните договори и отворање на нови перспективи и 
вклучувања во меѓународните системи за заштита на животната средина. 
Акцентот се става на превентивно, интегрирано спречување и контрола од 
загадувањето, поефикасно стратешко планирање на национално и локално ниво 
со зајакнување на капацитетите на администрацијата која претставува 
регулатор во управувањето со животната средина.   

Индиректна врска преку ЛЕАП за Општина Велес. 
Компатибилност во однос на целите на заштита на 
животната средина ќе се овозможи преку 
спроведување на планското решение за Измена и 
дополнување на ГУП за град Велес за блоковите 1А и 
1Б – Урбана единица 1, Општина Велес и Извештајот 
за Стратегиска оцена.  

Национална 
стратегија за 
апроксимација 

Препорака на најсоодветниот пристап за Владата на Република Македонија да 
одговори на комплексните одговорности предвидени со приближувањето на 
правото на ЕУ за животната средина и во исто време да придонесе кон одржлив 
развој на земјата. Таа обезбеди “мапа” за целосен и ефикасен процес на 

Индиректна врска преку сознанијата за барањата на 
ЕУ директивите за сите сектори на животната 
средина посебно за оние кои се уште не се целосно 
транспонирани во националното законодавство 
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Релевантен 
плански документ 
(план, програма, 
стратегија) 

Главни цели на релевантниот плански документ/цели на заштита на 
животна средина Врска/Компатибилност 

на ЕУ 
законодавството 
за животна 
средина (2007) 
 
 

апроксимација, вклучително одржлива, сеопфатна рамка со акции со поврзани 
трошоци кои се потребни за правна транспозиција на ЕУ директивите, нивна 
техничка имплементација и контрола на спроведувањето во сите десет сектори 
во животната средина. 

(стандардите за емисии во воздух, вода, почва). 

Национална 
програма за 
усвојување на 
правото на ЕУ 
(НППА II, 2009 
со измени 2010) 

Ги вклучува коментарите дадени од Европската комисија за Програмата за 
усвојување на правото на ЕУ во националното законодавство и содржи акционен 
план за хармонизација на националното законодавство со ЕУ законодавството, 
потребната динамика на институционално зајакнување за имплементирање на 
законодавството и потребните ресурси за реализација. 

Индиректна врска преку следењето на степенот на 
транспонираност на ЕУ директивите и усвојување на 
најновите законски и подзаконски акти кои го 
регулираат влијанието на економските активности 
врз различните елементи на животната средина. 

Национална 
стратегија за 
одржлив развој 
(2008) за 
период 2010-
2030 

Продолжување на процесот на апроксимација кон ЕУ користејќи одржлив 
пристап и дефинирање на сет од 84 индикатори за одржлив развој (за жал 
дефинирани се само индикаторите а не и вредностите на тие индикатори кои 
би можеле да се користат при Стратегиската оцена на влијание на планот врз 
животната средина). 

Директна врска преку следење на индикаторите за 
одржлив развој и индикаторите на милениумските 
развојни цели – МРЦ 7 на национално ниво и оние за 
Општина Велес за одржливост на животната средина 
со цел да се види степенот на постигнување / 
непостигнување на националните и глобални цели. 
Се очекува прво поставување на националните 
индикатори за одржлив развој.  

Национален 
здравствено - 
еколошки 
акционен план 
(НЗЕАП), 1999 

Дефинирање на врската меѓу здравјето на луѓето и проблемите во состојбите 
со животната средина и интегрирање на политиката и начелата на животната 
средина во здравствениот сектор. Познавањето на здравствените аспекти под 
влијание на притисоците врз животната средина овозможуваат ефикасна 
превенција и контрола на  негативното влијание на емисиите врз различните 
органи на човечкото тело, а директно и на нарушување на здравјето на луѓето. 

Директна врска на планираните решенија се гледа во 
позитивниот и долготраен ефект за најмалку 45 000 
жители кои живеат во Велес, а со тоа подобрување 
на нивниот квалитет на живеење. Тоа ќе се 
овозможи преку реализација на планското решение 
кое ќе овозможи да се ублажат последиците од 
историското загадување на животната средина и 
намалување на кумулативните ефекти врз почвата и 
подземните води, спречување на разнесувањето на 
загадувачките материи во предметниот опфат и 
пошироката околина на градот Велес.  
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Релевантен 
плански документ 
(план, програма, 
стратегија) 

Главни цели на релевантниот плански документ/цели на заштита на 
животна средина Врска/Компатибилност 

Стратегија за 
заштита на 
биолошката 
разновидност и 
акционен план 
(2004) 

Вградување на заштитата на биолошката разновидност и нејзиното одржливо 
користење во највисоките приоритети на земјата, заштита на природните 
екосистеми и видови и нивно одржување и ревитализација, спроведување на 
заштита на загрозените компоненти на биолошката разновидност.  

Директна врска постои и всушност преку 
предвидената намена на просторот (Д2 заштитно 
зеленило) ќе се овозможи засадување на соодветни 
растителни видови кои во целост ќе придонесат во 
исполнување на целите на заштита на биолошката 
разновидност, иако на просторниот опфат нема 
значаен биодиверзитет. 

Национална 
стратегија за 
управување со 
отпад (2008-
2020) 

Ги одредува основните принципи за одржливо користење на природните 
ресурси и за управување со отпадот, вклучувајќи ја хиерархијата на основните 
принципи во управувањето со отпадот; ги одредува надлежностите за отпадот, 
го утврдува значењето и улогата на сопственоста на капиталот, како и улогите 
и задачите на поединечните заинтересирани субјекти во општеството;  

Постои директна врска преку контрола над сите 
текови на создаден отпад во топилничкиот комплекс.  

Национален 
План за 
управување со 
отпад (2009-
2015) 

Давање на насоки за решавање на проблемите со отпадот на изворот, 
воспоставување на систем за сепаратно собирање и преработка на корисните 
состојки во селектираниот отпад и искористените производи, искористување на 
полезните состојки на отпадот како замена за извор на енергија и намалување 
на емисиите на стакленички гасови; постапно воспоставување на рационална 
мрежа на капацитети за управување со отпад на регионално ниво особено 
преку сегрегација на опасните и неопасните фракции на отпад на изворот и 
нивно рециклирање, третман и финално отстранување на безбеден начин. 

Директна врска ќе се овозможи преку намалување 
(целосно отстранување) на  количините на опасни 
супстанции во отпадот, пред да се реализира 
планското решение.  

Извештај за 
напредокот во 
остварување на 
Милениумските 
развојни цели 
за Република 
Македонија 
(2008) – МРЦ 7 
Одржливост на 
животната 
средина  

Извештајот го покажува прогресот на Република Македонија  во исполнување на 
глобално прифатените Милениумски Развојни Цели (вкупно 8 развојни цели со 
повеќе индикатори) кои се однесуваат на севкупниот квалитет на живот 
(сиромаштија, образование, економски развој, здравствени аспекти, 
социјалната вклученост, одржливост на животната средина - МРЦ 7).  
Одржливоста на животната средина е една од заложбите за акција на земјите 
потписнички на Милениумската Декларација во 2000 год. со цел да се 
обезбедат човековите сегашни потреби без да се наруши капацитетот на 
природните системи и да се обезбеди чист воздух, вода, земја и доволно 
ресурси за идните поколенија.   
 

Директна врска може да се воспостави ако 
индикаторите за одржлив развој и МРЦ индикаторите 
и МРЦ 7 индикаторите се земат како репери во 
локалната самоуправа при креирање на политики на 
одржлив развој на градот, општината и Вардарскиот 
плански регион.  

Индикатори на Извештајот ги содржи индикаторите за животна средина за сите сектори на 
национално ниво(биодиверзитет, води, снабдување со вода, отпадни води, 

Мерките на заштита на животната средина директно 
зависат од индикаторите за животна средина на 
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Релевантен 
плански документ 
(план, програма, 
стратегија) 

Главни цели на релевантниот плански документ/цели на заштита на 
животна средина Врска/Компатибилност 

животна 
средина (2007) 

отпад, шуми, земјоделско земјиште, ниво на бучава, начин на снабдување со 
вода за пиење на домаќинствата и опременост на становите со инсталации за 
снабдување со вода за пиење, опременост на становите со инсталации за 
исфрлање на отпадните води и др.). Овие индикатори се реферираат кон 
Европската Агенција за животната средина на годишно ниво(ЕЕА) и помагаат 
при дефинирањето на Милениумските Развојни Цели. 

локално/регионално ниво и истите треба максимално 
да се користат како репери во исполнувањето на 
мерките на заштита и СОЖС. Потребно е 
разгледување на сите развиени индикатори (одржлив 
развој, МРЦ индикаторите и индикаторите за животна 
средина) и само на тој начин ќе се обезбеди одржлив 
развој на општината.  
 

Втор 
национален 
извештај на 
Република 
Македонија кон 
Рамковната 
конвенција на 
ОН за климатски 
промени 

Главни цели се да се подготват национални инвентари за стакленички гасови 
по сектори за период 1999-2002 год. , идентификација и развивање на методи 
за поточни пресметки во сите сектори (енергија, транспорт, индустрија, отпад, 
земјоделство и отпад). Го проценува потенцијалот за намалување на емисиите 
на стакленички гасови преку дефинирање на соодветни мерки/активности во 
секој сектор а кои би придонеле кон намалување на количеството на емисии на 
стакленички гасови. Релевантен за планскиот опфат е секторот ОТПАД кој 
претставува голем % од вкупно произведени емисии на стакленички гасови.  

Имплементацијата на планското решение ќе 
допринесе кон намалување на емисиите на 
стакленички гасови, секако и преку дислокација на 
депонијата на згура (која е вон предметниот опфат, 
но сепак има значајно влијание). 
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8. ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

8.1 СТРУКТУРА НА ГЕНЕРАЛНИТЕ ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Обезбедување на одржливост на животната средина е високо на дневниот 
ред на Република Македонија која интензивно во последните дваесетина години 
ги прифати глобалните стратегии и политики во поглед на заштита на животната 
средина преку ратификација на најзначајните меѓународни конвенции и 
протоколи, а истовремено ја изрази и својата подготвеност за пристапување кон 
ЕУ преку развивање на односите со ЕУ и добивање на кандидатски статус.  

Во пракса, Република Македонија има потпишано голем број на 
меѓународни конвенции, протоколи и билатерални договори на глобално ниво и 
има добиено статус на земја кандидат за прием во ЕУ. Започнат е процесот на 
апроксимација на ЕУ законодавството од областа на животната средина преку 
транспонирање на ЕУ Директивите во сите сектори на животната средина (вода, 
воздух, отпад, бучава, ГМО, хоризонтално законодавство, индустриска контрола 
од загадувањето, природа, хемикалии).  

Овој процес е заокружен во периодот 2004-2008 во поглед на донесените 
закони (Закон за животна средина, Закон за квалитет на амбиентален воздух, 
Закон за отпад, Закон за води, Закон за заштита на природата, Закон за бучава и 
Закон за ГМО, Закон за хемикалии со нивните измени и дополнувања во овој 
период), додека процесот на усогласување на техничките барања дадени во 
анексите на ЕУ Директивите во форма на подзаконски акти е во напредна фаза а 
во некои сектори е и скоро завршен (Оценка на влијание врз животната средина, 
Стратешка оценка на влијание врз животната средина, Интегрирано спречување 
и контрола на загадувањето, Квалитет на воздух).  

Но, исто така дел од секторите не се усогласени целосно со техничките 
стандарди на ЕУ Директивите (на пр. емисиите и граничните вредности на 
загадувачи во отпадните води, емисии во воздух од стационарни извори, 
хемикалии, прекуграничен транспорт на отпад и др.). Се очекува заокружување 
на овој процес во периодот 2010-2012 год.  

Листата на релевантната законска регулатива, ЕУ Директиви, меѓународни 
договори е дадена во Прилог 1.  

Сите овие законски обврски беа анализирани и земени во предвид при 
дефинирање на стратегиските цели на заштита на животната средина во 
подрачјето, елементите важни за предметниот опфат (во моментов 
најосетливите) и специфичните цели на Стратегиската оцена на влијанието на  
Измена и дополнување на ГУП за град Велес на дел од урбана единица 1 УБ 1А и 
1Б – урбана единица 1, Општина Велес врз животната средина (Цели на СОЖС).  

Исто така беа анализирани целите на заштита предвидени во 
горенаведените стратешки плански документи развиени на национално ниво 
(Табела 9), но, најзначајно место во сумирањето на целите на заштита на 
животната средина и дефинирањето на целите на Стратегиската оценка одиграа 
стратешките плански документи релевантни за Вардарскиот плански регион и 
Општина Велес. 
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8.2 ГЕНЕРАЛНИ  ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ПРЕДМЕТНИОТ ОПФАТ И 

НЕГОВАТА НЕПОСРЕДНА ОКОЛИНА (ГРАДОТ ВЕЛЕС) 

Генералните цели на заштита на животната средина се дефинирани 
земајќи ја во предвид планираната намена на земјиштето во предметниот опфат 
(Д2 – заштитно зеленило на локација од 45 ha). 

Планскиот документ Изменување и дополнување на Генерален 
Урбанистички План за град Велес, за дел од УЕ 1 УБ 1А и УБ 1Б, Општина Велес, 
плански период 2012-2022 година се носи со цел  на  измена на постојниот ГУП 
во насока на промена на намената на просторот од  Г1 (тешка и загадувачка 
индустрија) во класа на намена Д2 (зеленило),  што ќе овозможи целосна 
ревитализација на локацијата која е контаминира со тешки метали (олово, цинк, 
арсен, кадмиум, бакар и др.) поради долгогодишното (30 години) загадување на 
воздухот, водите и почвата на предметниот опфат, неговата непосредна околина 
и урбаниот дел на Градот Велес.   

Топилницата на олово и цинк “МХК Злетово“ започнала со работа 1973 
година, вработувала 1100 работника  со годишно производство на 30 000 t олово, 
60 000 t цинк и 250 t кадмиум како и помали количини на сребро, злато и бакар. 
Во 2003 година Топилницата запира со работа поради економски причини, а и 
Инспекторатот за животна средина при Министерстворо за животна средина и 
просторно планирање евидентирал нарушување на квалитетот на воздухот, 
водите и несоодветното управување со депонијата за згура која се наоѓа во 
непосредна близина на Топилницата – надвор од предметниот опфат.  

Секојдневно се генерирале над 200 t токсичен прав кој содржел тешки 
метали и над 24 тони сулфур двооксид кои се таложеле околу производниот 
комплекс, јавното зеленило во околината  и земјоделското земјиште. Квалитетот 
на воздухот во Велес бил нарушен со присуството на за 2-3 пати повисоки 
концентрации на сулфур двооксид од максимално дозволените концентрации 
(МДК). Бројот на денови со пречекорување на МДК во воздухот за сулфур 
двооксид во период 1983-1993 е многу голем и максимимот е во 1988 година – 
138 дена. 

Геохемиските истражувања на дистрибуција на тешките метали во почвата 
покажуваат висока контаминираност на почвата со цинк, олово, манган, никел, 
арсен, бакар, кадмиум и др метали и непосредно загадување на подземните 
води. Негативниот кумулативен ефект на загадување на почвата продолжува 
преку таложење на металите од  депонираната згура (на депонијата за згура која 
се наоѓа во близина на производниот процес и од депонијата за јаглен во 
рамките на Топилницата) поради мобилноста на металите и нивните соединенија 
низ почвата, а поради нивната растворливост во вода и  во подземните води.  

Студиите евидентираат пет локации на предметниот опфат и во неговата 
непосредна близина кои и сега претставуваат закана за животната средина и 
здравјето на населението:  

а) Површината на депонијата на згура е 33 000 m2 и во вкупно 
депонираната згура од 1 800 000 t која содржи 70 000 mg/kg цинк, 10 000 mg/kg 
олово и 2-4000 mg/kg тешки метали (никел, арсен, бакар). Поради големата 
височина на депонијата од 28 m постои голем ризик од нестабилност на 
земјиштето. Потребни се дополнителни 17 -20 ha земјиште за намалување на 
височината до 5 m ;  
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б) Во производниот погон евидентирани се кадмиум 2-10 mg/kg и тешки 
метали од 2-4000 mg/kg;  

в) Зелените јавни површини (219 000 m2 површина околу училиштата, 
градинките, административните згради, болниците) имаат акумулирано 
загадувачки материи од поранешното работење на Топиницата;   

г) Земјоделско земјиште со површина од 403 ha (20% се користи за 
одгледување на растенија) е загадено и претставува потенцијална опасност по 
здравјто на луѓето. 

Долгогодишното загадување со олово, цинк и др. тешки метали 
предизвикува здравствени нарушувања на луѓето (работниците, населението на 
Град Велес а посебно на децата). Директно влијае врз централниот нервен 
систем, респираторниот систем и предизвикува анемија кај децата. Смртноста 
од респираторни болести кај децата на возраст од 0-6 години поради високите 
концентрации на јаглерод двооксид била голема во минатото. Исто така висок 
ризик преставува и за растителниот, животинскиот и рибниот свет. 

Националниот Акционен План за животна средина II (2006) известува дека 
концентрациите на кадмиум, олово и цинк биле 10-15 пати повисоки во 
растенијата кои се одгледуваат во Велес во споредба со други региони. Во 
спанаќ и зелена салата се детектирани 4-10 пати над дозволените граници за 
олово и кадмиум. 

Во 2008 година во рамките на CARDS EU проект е подготвен и План за 
ремедијација со потребни финансиски средства за надминување на големите 
негативни влијанија на депониите за згура и јаглен како и веќе загадените 
површини во и околу предметниот опфат. 

Сите најрелевантни стратешки плански документи од областа на 
животната средина го имаат евидентирано загадувањето на  почвата, 
воздухот и подземните води од работењето на Топилницата и сегашните 
депонии и веќе загадените површини.  

Топилничкиот комплекс со депонијата за згура е прогласен за “жешка 
точка” во ЛЕАП за Град Велес уште во далечната 1998 година, а со посебно 
внимание како “жешка точка” е разгледуван во НЕАП II (2006), Националната 
Стратегија за управување со отпад (2008-2020), Националниот План за 
управување со отпад (2009-2015), Програма за развој на Вардарски плански 
регион (2008).  

Дел од целите на овие документи релевантни за предметниот опфат се: 

а) Да се одржува контрола над сите текови на создаден отпад, 

б) Да се намалат количините на опасни супстанции во отпадот, 

в) Да се спречи формирање на нови оптоварувања на животната 
средина што ќе треба да ги решаваат идните генерации, 

г) Да се санираат оптоварувањата на животната средина коишто вршат 
негативни влијанија врз животната средина и врз здравјето на луѓето, 

д) Да се ревитализираат контаминираните локални еколошки жаришта, 
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ѓ) Да се обезбеди заштита на животната средина, санација на 
последиците од историското загадување и рационално и ефикасно 
користење на природните ресурси, 

е) Одржување на квалитетот на воздухот во град Велес и Општината на 
ниво под максимално дозволените концентрации на загдаувачки супстанции, 

ж) Подобрување на здравствената состојба на жителите на град Велес, 

з) Обезбедување на добар еколошки статус на површинските и 
подземните води и заштита од понатамошно загадување. 

Донесувањето на планскиот документ е во согласност со горенаведените 
цели и е од особена важност за градот Велес и неговите жители кои преку 
отворени еколошки дебати и мирни протести ја искажаа својата желба за 
“позелена” животна средина  и поздрав живот. 

Пренамената на класата на намена на земјиштето (од Г1 – тешка 
индустрија, Г2,Г3 и Г4 – лесна индустрија, складишта, магацини во Д2 - 
зеленило) ќе придонесе кон ублажување на последиците од историското 
загадување на животната средина и намалување на кумулативните ефекти 
врз почвата и подземните води, спречување на разнесувањето на 
загадувачките материи во предметниот опфат и пошироката околина на градот 
Велес.  

Новото планско решение  ќе има позитивен, долготраен ефект за најмалку 
45 000 жители кои живеат во Велес. 

Повратната спрега се гледа во развојот на планскиот опфат во правец на 
негово озеленување кое ќе придонесе кон подобрување на состојбата на сите 
медиуми на животната средина (кои претходно биле афектирани од работата на 
Топилницата за олово и цинк, преку акумулираното историско загадување), што 
директно ќе ја подобри здравствената состојба на населението, а со тоа и 
квалитетот на живеење во град Велес и неговата околина. 

 Во Извештајот за СОЖС генералните цели се дополнети со дефинирање на 
мерки за ублажување на негативните влијанија при реализација на планското 
решение во фаза на демонтажа на објектот. Подготвителни активности пред 
демонтажа на објектот (расчистување на терен, обезбедување на соодветна 
механизација, обучени лица за извршување на демонтажата и др.).  

Сите овие мерки се претставени во Поглавје 10. 
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8.3 ЦЕЛИ НА СТРАТЕГИСКАТА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ЗА ПРЕДМЕТНИОТ ОПФАТ 

Специфичните цели на Стратегиската оцена на животната средина (Цели 
на СОЖС) се идентификувани врз основа на анализа на проблемите со 
животната средина во планскиот опфат и околината (градот Велес и пошироко) 
и идентификација на најосетливите елементи на животната средина врз кои и 
сега се чувствува најголем притисок и кои би биле најпогодени од 
реализацијата на планскиот документ.  

Главните заклучоци од анализата се дадени во Поглавје 4.3.  

За секој значаен елемент на СОЖС се дефинираа цели на СОЖС кои ќе 
бидат основа за идентификација на влијанието на реализацијата на целите на 
планскиот документ. Исполнувањето на целите на СОЖС преку реализација на  
целите на планскиот документ ќе се следи преку предложените индикатори на 
СОЖС дадени исто така во Табела 10. 
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Табела 10  Цели и индикатори на Стратегиска оцена на животната средина за предметниот опфат   
Елемент на СОЖС  

 Цели на СОЖС Индикатори на СОЖС 

Воздух 
Одржување на квалитетот на воздухот во град Велес и 
Општината на ниво под максимално дозволените концентрации 
на загадувачки материи посебно тешките метали 

Број на денови кога концентрацијата на одредени 
загадувачки материи се над максимално дозволените 
(SO2, CO,CO2,NO,NO2,NОx,VOC,тешки метали, тврди 
честички (PM10 , PM2,5 ), озон 

Почва 
Ограничување на загадувањето на почвата РЕмедијација на загадените површини 

Засадување на нови шумски површини 
Обезбедување на квалитет и квантитет на почвата согласно 
нејзината намена 

Соодветност на квалитетот на почвата спрема намената 
(физичко – хемиска анализа) 

Подземни и 
површински води 

Одржување на добар еколошки статус на подземните и 
површинскиоте води 

Редовно следење на параметрите кои евидентираат 
добар еколошки статус на водите (посебно присуството 
на тешки метали)  

Население Подобрување на квалитетот на живеење во Велес 
Задоволство на жителите од решавање на 
долгогодишното загадување на нивното здравје и 
животната средина  

Човеково здравје 

Подобрување на здравствената состојба на жителите на град 
Велес  

Намален број на отсуства од работа поради здравствени 
причини 
Намален број на издвоени средства за здравствено 
осигурување 

Спречување на понатамошно загадување на почвата и 
земјоделските култури  

Анализи на присуството на тешки метали во овошните и 
земјоделски култури кои се одгледуваат во и околината 
на Град Велес 

Биодиверзитет Засадување на дрвенести и грмушести растенија Број на засадени дрвенести и грмушести растенија 

Пејзаж Целосна промена на сегашниот пејзаж и ревитализација на  
просторот  во рамките на предметниот опфат 

Видови на дрвенести и грмушести растенија кои ќе го 
изменат визуелниот изглед на сегашната локација  
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9. ВЕРОЈАТНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ВРЗ 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

При реализацијата на планското решение ќе биде неопходно да се изврши 
Еколошка ревизија за идентификација на сите влијанија врз различните елементи на 
животната средина од работењето на постоечката инсталација  во различни фази на 
нејзиното постоење. Генералната еколошка ревизија како законска обврска ја 
опфаќа и фазата на демонтажа на опрема. 

Демонтажата опфаќа  процес на затварање на инсталација и отстранување на 
процесната опрема и преносните системи за суровини, енергија, вода, гасови и др. 
процесни ресурси. Еколошката ревизија треба да се направи пред започнување на  
подготвителните активности за демонтажа на опремата за да навремено може да се 
воочат сите ризици и осетливи елементи на животната средина кои би биле 
најизложени на негативни влијанија при демонтирањето на опремата и да се 
предложат мерки за нивно превентивно спречување или ублажување.  

Цел на еколошката ревизија ќе биде проверка дали пред, за време и по 
извршената демонтажа на опремата во Топилница за олово и цинк се извршени сите 
неопходни мерки на заштита на животната средина со цел да не дојде до 
дополнителни загадувања на воздухот, водата и почвата и соодветно да се управува 
со сите фракции на отпад кои се создааваат при демонтирањето на опремата и дали 
на локацијата се уште има суровини, меѓупроизвод или производ или отпадни масла 
и др. суровини кои би можеле да претставуваат потенцијални загадувачи. 

Поединечните цели на ревизијата се: 

а) да воочи дали при процесот на демонтирање на опремата се почитуванаат 
законските барања во поглед на превенција од загадување во животната средина, 

б) да провери дали е воспоставена процедура за постапување пред 
започнување на демонтирањето на опремата, 

в) да провери дали е формиран тим кој ќе биде одговорен за спроведување на 
целата постапка на демонтажа на опремата, собирање, транспорт и финално 
отстранување на отпадот и расчистување на локацијата по завршување на 
демонтажата, 

г) да воочи дали сите планирани чекори од процедурата за постапување пред 
започнување на демонтажата се исполнети и дали има записи за извршените 
активности, 

д) да провери дали се извршени неопходните мониторинг активности на 
најосетливите елементи на животната средина и дали има записи од извршените 
мерења, 

ѓ) да провери на лице место како се одвиваат активностите на демонтажа и 
дали се почитуваат предложените мерки на заштита, 

е) да предложи мерки за елиминирање на долгорочните одговорности од 
евентуална настаната штета при демонтирање на опремата и да одреди одговорни 
лица за управување со спроведувањето на мерките и известување кон раководството 
на Топилница за олово и цинк и надлежните органи согласно законските барања и 
најдобрите меѓународни стандарди и методологии.Во оваа фаза треба да се земат 
во предвид и веќе дефинираните мерки за ремедијација од претходно изработените 
Студии кои се прифатени/одобрени од страна на надлежните органи. 
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Треба да се нагласи дека пред отпочнување на сите активности за 
реализација на планското решение потребно е да бидат регулирани имотно правните 
односи за предметниот опфат.  

Со цел да се идентификуваат позитивните и негативните влијанија на 
исполнувањето на целите на планскиот документ во однос на целите на СОЖС 
извршени се анализи на веројатните влијанија врз медиумите на животна средина. 

Реализацијата на целите на предметната документација ќе обезбеди 
подобрување на состојбата на сите медиуми на животната средина и подобрување 
на здравствената состојба на населението на град Велес. 

При имплементација на целите на Измена и дополнување на ГУП за град 
Велес на дел од урбана единица 1 УБ 1А и 1Б – Урбана единица 1, Општина 
Велес се очекуваат позитивни влијанија врз социо - економскиот развој на 
Општината и пошироко, како што се: 

o Подобрување на состојбата кај сите медиуми на животната 
средина во град Велес и пошироката околина (преку новата класа 
на намена што се планира на локацијата – Д2 заштитно 
зеленило),  

o Ублажување на последиците од историското загадување на 
животната средина и намалување на кумулативните ефекти врз 
почвата и подземните води,  

o Подобрување на здравствената состојба на населението на град 
Велес (помалку отсуства од работа, помалку средства одвоени за 
здравствено осигурување), 

o Подобрување на квалитетот на живеење во градот Велес, 
o Јакнење на довербата во локалната администрација (преку 

начинот на кој ќе биде решено горливото прашање на граѓаните 
со Топилницата за олово и цинк) 

Озеленувањето кое ќе се изврши на предметниот опфат ќе доведе до 
збогатување на градот со зелени појаси што во иднина ќе придонесе градот Велес да 
стане место кое е атрактивно како за живеење, така и за инвестирање и развој на 
целото подрачје. 

Матриците за идентификација на влијанијата на целите на предметната 
Измена и дополнување на ГУП за град Велес на дел од урбана единица 1 УБ 1А и 1Б – 
Урбана единица 1 врз различните елементи на СОЖС и оценка на влијанието се 
дадени во Табела 11 и Поглавје 9. И се однесуваат на состојбите после завршените 
подготвителни работи. 
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Табела 11 Идентификација на влијанијата на целите на планскиот документ врз различните елементи на СОЖС и оценка на влијанијата 
Елемент на СОЖС 
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неутрално 

+ 
Тип на влијанието (директно/ 
секундарни/кумулативни/сине
ргетски ефекти) 

директно 
синергет. 

директни 

сек. 

кумул. 

директи  

кумул. 

 

кумул. 
директни кумул. директни  директни 

Јачина на влијанието 
(голема/средна/мала) голема голема голема голема голема голема средна средна голема 

Краткотрајни/среднорочни/до
лготрајни ефекти 

долгорочни долгорочни долгоро
чни 

долгоро
чни долгорочни долгорочн долгорочни долгорочни долгорочни 

Континуирани/привремени 
ефекти конт. конт. конт. конт. конт. конт. контин. контин. конт. 

Прекугранични ефекти нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Реверзибилни/иреверзибилни 
ефекти иревер. иревер. иревер. иревер. иреверз. иреверз. иреверз. ирев. ирев. 

Веројатност на појавување 
(сигурно/невозможно/можно) сигурно сигурно сигурно сигурно сигурно сигурно сигурно сигурно сигурно 

Важност 
(локална/регионална/национа
лна) 

локаллна локална локална локална локална локална глобална локална локална 

Осетливи елементи на СОЖС 
во предметниот опфат          
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9.1 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ НАСЕЛЕНИЕТО  

Со имплементација на планскиот документ се очекуваат позитивни 
долгорочни влијанија врз демографскиот развој на населението од околината. Со 
подобрување на здравствената состојба на населението, ќе се унапреди и 
квалитетот на живеење.  

Влијанието е  пред се локално,  бидејќи засегната страна се жителите на град 
Велес, на кои ќе им биде решен горливиот долгогодишен проблем со загадувањето 
од Топилницата за олово и цинк.  

Поради долгогодишното неработење на Топилницата, работоспособното 
населениетво Велес се има преориенирано на други професии и вештини во 
секторот на Мали и Средни претпријатија кои во меѓувреме се отворија во Велес, а 
исто така и голем број на лица отворија свои микро компании (превоз на луѓе и 
добра, трговија и услужни дејности, хотелиерство и угостителство, земјоделие и 
др.). Не се очекува негативно влијание врз работоспособниот дел од населението од 
неактивирањето на Топилницата и нејзина демонтажа.  

9.2 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕКОВОТО ЗДРАВЈЕ 

После целосната реализација на планското решение се очекуваат значајни 
позитивни влијанија врз човековото здравје.  

Ќе се предизвикаат долгорочни ефекти кои ќе бидат во насока на 
елиминирање на сегашната состојба во поглед на здравствената состојба на 
населението на град Велес и неговата околина (голем број на новородени деца со 
малформации, зголемена смртност кај новороденчињата, зголемен број на 
канцерогени заболувања). Тешките метали делуваат на повеќе системи во 
човековиот организам, како најдиректно ефектирани се хематопоетскиот систем, 
централниот нервен систем и реналниот систем, додека при хронична експозиција 
најчесто се манифестира со заболување на респираторниот систем, а како 
најосетлива група се децата. 

Просечната месечна стапка на регистрирани пациенти со респираторни 
болести кај деца од предшколска и школска возраст од Велес во 2006 година, 
покажува дека во урбаниот дел е повисока за 2,5 пати отколку во руралниот дел, 
особено во зимскиот период поради загадувањето на воздухот. (Физибилити студија 
МХК Злетово – Велес – верзија 2, 2007). 

  Морбидитетот од респираторни болести кај децата од 0 – 6 години е во 
пораст, констатиран е пораст на процентуалното учество на хроничните долно 
респираторни болести во вкупните респираторни болести кај децата. Забележан е и 
зголемен процент на анемии кај предучилишни деца 30 % – 123 %, за што Pb би 
можело да биде причинител. 

 Од Биохемискиот профил на фетусите од регионот на Велес за кој 
магистерски труд беа испитани 86 бремени жени од Велес чии крвни примероци беа 
земани за време на породување, изведени се следните заклучоци: Хроничната 
експозиција на бремени жени на тешки метали во подрачјето на Велес доведува до 
сигнификантно покачување на концентрацијата на Pb во плацентата; Тешките 
метали се причина за сигнификантно намалување на концентрацијата на тотални 
протеини, албумини, креатинин, магнезиум, калциум и амилаза, а за сигнификантно 
покачување на концентрацијата на хлориди во серум од папочна врвца; Анализите 
сугерираат на промени во различни биохемиски параметри во серум од папочна 
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врвца како резултат на оловна експозиција, што негативно ќе влијае врз 
постнаталниот развиток на плодот. Резултатите ја потврдија улогата на плацентата 
како делумна бариера и значајна заштита на фетусот од влијанието на тешките 
метали.  

Просечната вредност за Pb во крв кај примероците земени од поранешните 
вработени во Топилницата за Pb и Zn е за 64 % повисока од МДК исто како и 
вредностите за Zn кои се повисоки за 15 % од МДК. Cd во примероците од крв има 
вредност 4,34 g/dl или двојно пониска од МДК. (Физибилити студија МХК Злетово – 
Велес – верзија 2, 2007). 

Иако просечната вредност за присуство на тешки метали во крвта кај 
испитуваните родилки е пониска од МДК,  кај некои од примероците се јавува 
висока концентрација на Pb што претставува висок здравствен ризик за нивните 
новороденчиња. (Физибилити студија МХК Злетово – Велес – верзија 2, 2007). 

Во Велес во 2004 година на неколку испитувани примероци од крв кај 
новороденчиња е регистирана висока концентрација на Pb. (Физибилити студија МХК 
Злетово – Велес – верзија 2, 2007). 

Табела 12 Морталитет во РМ и регионот на Велес со најниска и највисока стапка на смртност во 
периодот 1995 – 2005 година 

 1995 1997 1999 2001 2003 2005 

Р.Македонија 843,5 830,6 829,1 830,8 849,5 839,5 

Велес 917,2 887,2 869,3 905,7 929,9 911,2 

Max. 1569,6 1582,8 1495,8 1472,3 1680,2 1540,1 

Min. 536,9 515,8 551,6 492 627,2 588,7 

 

Во периодот 1995 – 2005 година во регионот на Велес регистрирани се 
повисоки стапки на смртност за 100 % поголеми од македонскиот просек. 
(Физибилити студија МХК Злетово – Велес – верзија 2, 2007). 

 
Табела 13 Дистрибуција на морталитет од канцерогени заболувања во РМ и регионот на Велес со 

највисока стапка на смртност и најниска стапка на смртност во период 1993 – 2005 година  
 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 

Р.Македонија 119,3 129,5 139,8 142,6 150,2 150,3 155,7 

Велес 122,2 128,2 129,5 153,8 164,1 173,4 189,6 

Max. 251,3 271,3 238,4 211 214,2 225,4 237,5 

Min. 80,2 90,7 71 84,5 82,1 101,7 105,1 

 

Во периодот 1993 – 2005 година во регионот на Велес регистрирани се 
повисоки стапки на смртност предизвикани од канцерогени заболувања за 100 % 
поголеми од македонскиот просек, особено во 2003 и 2005 година. (Физибилити 
студија МХК Злетово – Велес – верзија 2, 2007). 

Реализацијата на планското решение се очекува да ги ублажи и намали 
негативните влијанија врз човековото здравје кои беа предизвикани како резултат 
на функционирањето на Топилницата за Pb и Zn.   
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9.3 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ 

Постојната состојба на локацијата (особено згурата во рамките на 
топилничкиот комплекс) претставува опасност како емитер на преостанати штетни 
материи. Пренамената на класата на намена на земјиштето (од Г1 – тешка 
индустрија, Г2, Г3 и Г4 – лесна индустрија, складишта, магацини во Д2 - зеленило) 
ќе го спречи разнесувањето на загадувачките материи во предметниот опфат и 
пошироката околина на градот Велес. Со спроведување на зелен појас долж целата 
локација комплетно ќе се видоизмени сегашната состојба и влијанието врз 
квалитетот на воздухот ќе биде исклучително позитивно (зеленилото ќе продуцира 
кислород во процесот на фотосинтеза) што на подолг рок ќе има и голем 
кумулативен ефект.  

9.4 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 

Поради карактерот на планирани активности (озеленување) на планскиот 
опфат не се очекуваат емисии на стакленички гасови.  

9.5  ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ВОДИТЕ 

Со оглед на фактот дека активностите кои ќе се одвиваат на планскиот опфат 
кои подразбираат озеленување на целата локација од 45 ha, нема да настанат 
негативни влијанија врз квалитетот на водите, туку напротив ќе се постигне 
намалување на кумулативните негативни ефекти на досегашното загадување од 
Топилницата врз почвата и подземните води. 

9.6 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПОЧВАТА 

Имплементацијата на планот ќе предизвика значајни позитивни промени врз 
почвата, бидејќи сегашната состојба во која се наоѓа е запуштена и деградирана. А 
со новата класа на намена ќе се овозможи ревитализација и реконструкција на 
просторот, после извршено чистење на теренот и отстранување на сегашната 
постројка со пратечката инфраструктура. Сето тоа ќе придонесе кон ублажување на 
последиците од историското загадување на животната средина и намалување на 
кумулативните негативни ефекти на загадување врз почвата.  

9.7 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПРЕДЕЛОТ 

Локалното население претставува најосетлива категорија бидејќи ќе биде 
подложно на перманентно изменет визуелен поглед на пределот кој го познаваат со 
години. Гледајќи од перспектива на локалното население, сегашниот предел е во 
главно рамничарски, со ниска вегетација, од сите страни е оградена со околните 
планини и на тој начин е заштитена од директните воздушни струења. 

Се очекува имплементацијата на планот да има позитивно влијание на 
пределот од аспект на пејзажна и функционална компонираност со постојните 
сообраќајници и ќе делува како една осмислена целина во која ќе доминираат 
зелени површини. 

9.8  ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КУЛТУРНО – ИСТОРИСКОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО  

Негативни влијанија над културно – историското наследство во предметниот 
опфат не се очекуваат имајќи ги во предвид главните заклучоци од Условите за 
планирање на просторот издадени од Агенцијата за планирање на просторот и кои 
се во согласност со Просторниот план на РМ.  
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Во случај да при реализацијата на планското решение се појави археолошко 
наоѓалиште треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот 
за заштита на културното наследство (Сл. Весник на РМ бр. 20/04 и бр.1/07), 
односно веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести 
надлежната институција за заштита на културното наследство. 

 Негативни влијанија над природното наследство во предметниот опфат не се 
очекуваат имајќи ја во предвид констатацијата од Условите за планирање на 
просторот издадена од Агенцијата за планирање на просторот  дека на предметниот 
опфат нема евидентирано природно наследство. 

Доколку дојде до нови сознанија за природно наследство кое би можело да 
биде загрозено од урбанизацијата на просторот, потребно е да се предвидат и 
соодветни мерки за заштита согласно Законот за заштита на природата. 

Влијанието е оценето како неутрално во Табела 11. 

9.9  ВЛИЈАНИЕ ВРЗ БИОДИВЕРЗИТЕТОТ (ФЛОРА И ФАУНА) 

На локацијата на планскиот опфат до сега не е идентификувано постоење на 
карактеристични видови од флора и фауна, ендемични, загрозени или реликтни 
видови, ниту пак карактеристични живеалишта (согласно Студијата за заштита на 
природното наследство изработена за потребите на Просторниот План на РМ). 
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10.МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И УБЛАЖУВАЊЕ НА 
НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ  

Со сигурност може да се заклучи дека негативни влијанија не би се појавиле 
како резултат на реализација на целите на планскиот документ врз елементите на 
животната средина доколку се применат мерките предложени од експертот за СОЖС 
дадени во Табела 14 како значајно поглавје на Извештајот за Стратегиска оцена на 
животната средина на планскиот документ.   

Мерките всушност произлегуваат од класата на намена на планското решение 
и се фокусирани во правец на почитувањето на законските норми од областа на 
заштита на животната средина, што се разбира е неминовно и правно обврзувачко. 
Класата на намена (Д2 заштитно зеленило) воедно претставува и мерка за заштита 
на животната средина, особено во насока на ублажување на последиците од 
историското загадување на животната средина и намалување на кумулативните 
ефекти врз почвата и подземните води, спречување на разнесувањето на 
загадувачките материи во предметниот опфат и пошироката околина на градот 
Велес.  

Мора да се напомене потребата од следење на негативните влијанија за 
време на демонтажа на опремата на Топилницата и ремедијација на планскит опфат 
пред да започне реализацијата на планското решение. Во планската документација е 
наведен мал незначителен дел од законски и подзаконски акти како обврзувачка 
законска регулатива од областа на животната средина кои не ги покриваат во целост 
сите релевантни сектори од животната средина. 

Од страна на планерите доволно систематски е даден преглед на мерки за 
заштита од пожар, мерки за заштита од воени разурнувања и заштита од природни 
непогоди и затоа експертот за СОЖС нема предлог за дополнителни мерки на овие 
теми.   

Од страна на експертот за СОЖС предложени се мерки прикажани  во Табела 
14 во однос на елементот на СОЖС и соодветните цели кои треба да се постигнат.  

Исто така поентирана е потребата од засадување на растителни видови кои ги 
извлекуваат тешките метали од почвата, како и посебен акцент е ставен на 
квалитетот на следење на здравствената состојба кај населението на град Велес кое 
со имплементација на планскиот документ ќе биде најдиректно ефектирано во 
позитивна насока.  
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Табела 14 Предлог мерки за спречување, намалување или ублажување на значајните негативни ефекти од планскиот документ   
Елемент 

на 
СОЖС  

Цели на СОЖС Предлог Мерки за спречување, намалување или ублажување на значајните негативни ефекти од 
реализацијата на планскиот документ  

Во
зд
ух

 

Подобрување на квалитетот на 
воздухот во град Велес и Општината  

Во процесот на демонтажа да се подготви Генерална Еколошка Ревизија која ќе ги дефинира мерките 
кои сопственикот на опремата треба да ги превземе за заштита на животната средина. 
При демонтажата да се следи загадувањето на воздухот од лесно испарливи компоненти, испарувања 
од хемикалиите кои е можно да се наоѓаат во рамките на инсталацијата,. Потребно е редовно 
следење на суспендирачки материи во воздухот.  
 
Со реализација на планскиот документ ќе се ублажат,а постепено и елиминираат последиците од 
историското загадување на градот Велес и околината во насока на намалување на концентрациите на 
загадувачките материи во воздухот (посебно тешките метали). 

П
оч
ва

 Ограничување на загадувањето на 
почвата 

При процесот на демонтажа на опремата пред реализација на планското решение ќе се продуцира 
отпад од демонтирањето на опремата и објектите. Потребно е правилно да се управува со постојмите 
хемикалии, постоечкиот отпад и отпадот кој ќе се создаде при демонтажата. Отпадот е потребно да 
се селектира, привремено складира и согласно своите карактеристики правилно да се управува 
(финално одложи во колку не може да се рециклира и/или реупотреби). 
  
Потребно е мислење и препорака од соодветни институции за предлог за засадување на растителни 
видови кои ги извлекуваат тешките метали од почвата. 

Обезбедување на квалитет и 
квантитет на почвата согласно 
нејзината намена 

Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на користењето на 
земјиштето со соодветна бонитетна класа. Следење на барањата на ЕУ политиката за загадување на 
почвите (Стратегија на ЕУ за почви и Директива за загадување на почвите). 

Н
ас
е

ле
ни е Подобрување на квалитетот на 

живеење во Велес 
Задоволство на жителите од еколошкото опкружување поради спречување на досегашното 
загадување. 

Ч
ов
ек
ов

о 
зд
ра
вј
е 

Подобрување на здравствената 
состојба на жителите на град Велес 

При изведување на активностите во рамките на демонтажа работниците задолжително да користат 
заштитна опрема. Да се воспостави систем на собирање, анализа на податоците и подготовка на план 
за следење на здравствената состојба на жителите на град Велес после извршената пренамена на 
земјиштето и озеленување на целиот простор. 

од ив ер зи те

Засадување на дрвенести и 
грмушести растенија 

Следење на законската регулатива во поглед на засадување на соодветни растителни видови во 
поглед на типот на почвата  и карактеристиките на теренот во предметниот опфат. 

П
еј
за
ж

 

Целосна промена на сегашниот пејзаж 
и ревитализација на  просторот  во 
рамките на предметниот опфат 

После извршената демонтажа ќе настанат визуелни нарушувања на околината. 
Преку озеленување на целиот предметен опфат ќе се овозможи спречување на разнесувањето на 
загадувачките материи во воздухот и подобрување на состојбата на сите медиуми на животната 
средина, како и подобрување на здравствената состојба на населението, а со тоа и квалитетот на 
живеење во град Велес и неговата околина. 
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11.АЛТЕРНАТИВИ 

Во рамките на Стратегиската оцена на влијанието на планскиот документ врз 
животната средина потребно е да се разгледаат алтернативите во поглед на неколку 
карактеристики на планскиот документ, но во најрана можна фаза: 

a) при избор на најдобро решение за намена на земјиштето,  

б) заштитата на животната средина и одржливоста на планскиот документ. 

Сите критериуми детално се анализирани и земени во предвид при 
донесувањето на одлука за донесување на Измена и дополнување на ГУП за град 
Велес на дел од урбана единица 1 УБ 1А и 1Б – урбана единица 1, Општина Велес.   

Земена е во предвид сегашната состојба на локацијата од аспект на историско 
загадување како резултат на работата на Топилницата за олово и цинк и нарушената 
здравствена состојба на населението како последица од децениското загадување во 
сите медиуми на животната средина.  

За време на подготовката на Нацрт Планот беа разгледани алтернмативи за 
класа на намена Д (зеленило, спорт, рекреација и меморијални простори), но во 
фазата на консултации со Министерство за здравство алтернативите околу намена 
спорт, рекреација и меморијални простори отпадна поради негативното влијание на 
историското загдување врз здравјето на луѓето и штетноста која истото би ја 
предизвикало при долхготраен престој на жителите на предметниот опфат. 

Секако класата на намена (Д2 – заштитно зеленило) ќе има единствено 
позитивни и долготрајни ефекти во сите аспекти на живеење на населението 
(45 000 жители) на град Велес и цела општина, со што Велес во иднина ќе 
претставува пример за ефикасно решавање на горливите проблеми на своите 
граѓани.  

Реализацијата на планското решение во правец на озеленување на површина 
од 45 ha ќе придонесе кон подобрување на состојбата на сите медиуми на животната 
средина (кои претходно биле афектирани од работата на Топилницата за олово и 
цинк, преку акумулираното историско загадување), што директно ќе ја подобри 
здравствената состојба на населението, а со тоа и квалитетот на живеење во град 
Велес и неговата околина. 
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12.ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ 

Во рамките на развој на планскиот документ и Стратегиската оцена на 
животната средина кои како процеси треба да одат паралелно за да може и 
ефектите да бидат најголеми, потребно е да се постават индикатори на СОЖС за да 
можат да се следат значајните ефекти (позитивни и негативни) од реализирањето 
на целите на планскиот документ и превземње на соодветни мерки.  

 Континуираното следење на индикаторите на СОЖС дава можност за 
систематско набљудување, испитување и оценување на ефикасноста од воведените 
мерки за заштита, намалување или ублажување на негативните ефекти од 
планскиот документ. 

За таа цел се подготвува План за мониторинг кој сумарно ги воспоставува 
релациите меѓу елементите на СОЖС од предметниот опфат, предложените 
индикатори и одговорните за нивно следење, анализирање и по потреба 
интервенција. Планот за мониторинг ќе помогне на Општината Велес во преглед на 
состојбите во планскиот опфат, статусот на имплементација на предвидените мерки 
и ќе овозможи ефикасно понатамошно планирање на просторот и обезбедување на 
одржлив развој на општината.    

Планот за мониторинг овозможува исто така воспоставување на интерактивна 
врска помеѓу сите вклучени страни во процесот на планирање на просторот и 
заштитата на животната средина и претставува основа за надлежните институции, 
да го контролираат процесот на спроведување на законската регулатива и да 
донесуваат правилни одлуки. 

При идентификацијата на целите на СОЖС прикажани на Табела 10 неминовно 
беше дефинирање на соодветните индикатори на СОЖС кои треба континуирано да 
се следат од надлежните стручни институции на национално, локално или 
регионално ниво.  

Потребно е максимално да се користат веќе воспоставените индикатори за 
животна средина од страна на Министерството за животна средина и просторно 
планирање и Државниот Завод за статистика на Република Македонија, 
индикаторите на милениумските развојни цели, посебно МРЦ-7 за одржливост на 
животнат средина, индикаторите за одржлив развој (за жал се уште не се 
дефинирани), индикатори кои РМ ги користи за реферирање спрема ЕУ агенциите за 
животна средина.    

Во Табела 15 е претставен Планот за мониторинг на СОЖС за Измена и 
дополнување на ГУП за град Велес на дел од урбана единица 1 УБ 1А и 1Б – урбана 
единица 1, Општина Велес со дефинирани одговорни институции за следење на 
индикаторите на СОЖС.  

Се разбира дека локалната самоуправа на Општина Велес е целосно одговорна 
за следење на спроведувањето на Планот за мониторинг, анализа на вредностите на 
индикаторите и трендот на намалување, зголемување на истите и споредба со 
националните или други релевантни. 
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Табела 15 План за мониторинг на Стратегиска оцена на животната средина  
Елемент на 
СОЖС  

 
Индикатори на СОЖС Одговорни за мониторинг Фреквенција на 

мониторинг 

Воздух 

Тренд на намалување на емисиите на загадувачки 
материи SO2, CO,CO2,NO, NОx,VOC, тврди честички, 
тешки метали  

МЖСПП/ Општина Велес/Завод за статистика Месечно/Годишно ниво 

Подготвена и реализирана Генерална Еколошка 
Ревизија при демонтажа на опремата на Топилницата 
и придружните објекти 

МЖСПП Пред започнување на 
демонтажата 

Почва 

Засадување на нови шумски површини и заштитно 
зеленило 

Општина Велес 
 

Дневно/Спрема 
инспекциски план 

Соодветност на квалитетот на почвата спрема 
намената (физичко – хемиска анализа) 

Министерство за земјоделие/Институт за 
земјоделие/Факултет за земјоделство и храна Дневна база 

Население Задоволство на жителите од еколошкото 
опкружување Завод за статистика/ Општина Велес Годишно ниво 

Човеково 
здравје 

Намален број на отсуства од работа поради 
здравствени причини 
Намален број на издвоени средства за здравствено 
осигурување  

Завод за статистика/Медицина на труд/Завод за 
здравствена заштита/Здравствен дом Велес Годишно ниво 

Биодиверзитет Број на засадени дрвенести и грмушести растенија Општина Велес Годишно ниво 

Пејзаж 
Целосна промена на сегашниот пејзаж и 
ревитализација на  просторот  во рамките на 
предметниот опфат 

Општина Велес Годишно ниво 
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13.НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 

Планскиот документ кој беше предмет на анализа и за кој се однесува  
Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина е Измена и дополнување на 
Генералниот урбанистички план за град Велес за дел од урбана единица 1 УБ 1А и УБ 
1Б, Општина Велес со вкупна површина од П = 45 hа. 

Целта на Програмата е да се добие решение кое ќе обезбеди измена и 
долнување на дел од постоечкиот ГУП, како и усогласување на предметниот план со 
важечката законска и подзаконска регулатива и реализација на планираната намена 
на површини. Ги согледува потребите и насоките за развој на градот и општината, 
при што ќе се овозможи изработка на ГУП со кој ќе се направи пренамена на класата 
на намена (Г1 – Тешка и загадувачка индустрија) – Топилницата која повеќе години е 
надвор од функција заради загадување на животната средина, во простор со 
зеленило (класа на намена Д2 – заштитно зеленило) со цел да се овозможи целосен 
третман на земјиштето од штетните наталожувања. 

Согласно законската регулатива од областа на животната средина при 
подготовка на краткорочни, среднорочни и долгорочни плански документи на 
национално и локално ниво за развој на општините во сите аспекти (урбан развој, 
индустрија, развој на мали и средни претпријатија, туризам, земјоделие, транспорт 
и др.) потребно е спроведување на постапка за Стратегиска оцена на влијание на 
планскиот документ кој се подготвува (план, програма или стратегија) врз 
животната средина.  

Постапката е правно обврзувачка во согласност со националното законодавство 
(Глава X од Закон за животна средина – Сл. Весник на РМ бр. 53/2005, 81/2005, 
24/2007, 159/2008, 83/2009,124/2010, 51/2011, 123/12 и подзаконските акти) и со 
нејзино навремено спроведување се обезбедува идентификување на сите можни 
негативни и позитивни влијанија на планот, програмата или стратегијата врз 
животната средина, се дефинираат алтернативи и можни мерки за ублажување, 
намалување или одбегнување на негативните влијанија врз сите елементи на 
животната средина. Како дел од постапката за спроведување на стратегиска оцена 
на влијание на планскиот документ врз животната средина беа подготвени Одлука и 
Формулар за спроведување на стратегиска оцена за Измена и дополнување на 
Генералниот Урбанистички план за град Велес за дел од УЕ1 – УБ 1А и УБ 1Б, за 
период 2012 – 2022, во согласност со Решението од Советот на Општина Велес за 
давање на позитивно мислење за спроведување на Стратегиска оцена врз животната 
средина со бр. 07 – 3520/17 од 22.06.2012. 

Планскиот опфат е дел од урбаната единица 1 „Васа Кошулчева“ која е 
составена од десет урбани блока, со тоа што урбан блок 1 е поделен на два посебно 
означени дела (урбан блок 1А, урбан блок 1Б, урбан блок 2, урбан блок 3, урбан 
блок 4, урбан блок 5, урбан блок 6, урбан блок 7, урбан блок 8, урбан блок 9 и урбан 
блок 10). Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 45 ha. 

Планот предвидува целосна пренамена на класата на намена и на речиси целата 
површина од 42,97 ha озеленување со заштитно зеленило односно класа на намена 
Д2 и дел oд 0,76 ha за комунална супраструктура – трафостаница (Е2). 
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Биланс на површини по идно планско решение 

Намена на земјиштето Површина (ha) % 
Д2 – Заштитно зеленило 42,92 95,3 

Е1–Сообраќајна инфраструктура 1,32 3 

Е2–Комунална инфраструктура 0,76 1,7 

Вкупна површина на плански 
опфат 45 100 

 

Со цел да се идентификуваат целите на заштита на животната средина во 
рамките на Стратегиската оцена (СОЖС цели) на планскиот документ, се пристапи 
кон разгледување на карактеристиките на пределот каде што се наоѓа планскиот 
опфат за Измена и дополнување на ГУП за град Велес за блоковите 1А и 1Б – Урбана 
единица 1, Општина Велес и се идентификуваа состојбите со животната средина од 
расположливи документи земајќи го во предвид Локалниот План за заштита на 
животната средина за град Велес (ЛЕАП) усвоен во 1998 год. каде се евидентирани 
клучните проблеми и предложени се мерки во облик на Акционен план за нивно 
надминување.    

Сегашните клучни еколошки проблеми во Општина Велес се однесуваат на 
несоодветното управување со отпадот, директно испуштање на комуналните отпадни 
води во речните корита, непостоење на атмосферска канализација во град Велес, 
непостоење на ниту една пречистителна станица за отпадни води од индустриските 
капацитети и за комуналните води, загадување на почвата од неконтролирана 
употреба на хемиски заштитни средства, загадување на водата која се користи за 
наводнување со отпадни води, низок животен стандард и миграција на населението, 
намалување на работно способно население поради затворање на индустриски 
капацитети, користење на огревно дрво како извор за затоплување и готвење, не 
користење на обновливи извори на енергија и др. 

Беа издвоени релевантните елементи за предметниот опфат и тие се елементи 
за Стратегиската оцена на влијание на планот. 

Меѓусебната компатибилност на целите на планскиот документ се 
идентификувани користејќи Матрица на компатибилност како алатка при 
Стратегиска оцена на влијание на планскиот документ врз животната средина. 
Целите на планскиот документ се меѓусебно компатибилни. 

Се гледа големата усогласеност меѓу целите на предметниот план во можноста 
за целосна пренамена на просторот, преку озеленување со што ќе придонесе кон 
ублажување на последиците од историското загадување на животната средина и 
намалување на кумулативните ефекти врз почвата и подземните води, спречување 
на разнесувањето на загадувачките материи во предметниот опфат и пошироката 
околина на градот Велес. 

При имплементација на целите на Измена и дополнување на ГУП за град Велес 
за блоковите 1А и 1Б – Урбана единица 1, Општина Велес се очекуваат позитивни 
влијанија врз социо - економскиот развој на Општината и пошироко, како што се: 

o Подобрување на состојбата кај сите медиуми на животната средина во град 
Велес и пошироката околина (преку новата класа на намена што се планира на 
локацијата – Д2 заштитно зеленило),  
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o Ублажување на последиците од историското загадување на животната 
средина и намалување на кумулативните ефекти врз почвата и подземните води,  

o Подобрување на здравствената состојба на населението на град Велес 
(помалку отсуства од работа, помалку средства одвоени за здравствено 
осигурување), 

o Подобрување на квалитетот на живеење во градот Велес, 

o Јакнење на довербата во локалната администрација (преку начинот на кој ќе 
биде решено горливото прашање на граѓаните со Топилницата за олово и цинк) 

Бидејќи со планското решение се предвидува класа на намена Д2 – заштитно 
зеленило која е во насока на заштитата на животната средина, нема да се јави 
негативно влијание врз различните елементи на животната средина. Затоа и 
предложените мерки ќе се однесуваат на засадување на соодветни видови на 
дрвенести и грмушести растенија за предметното подрачје кои би имале ефект на 
извлекување на Pb од почвата. Како составен дел од Извештајот за стратегиска 
оцена се презентирани дополнителни мерки за избегнување, намалување или 
ублажување на негативните влијанија на реализацијата на целите на планот врз 
животната средина. 

Со цел да се следат значајните ефекти (позитивни и негативни) од 
реализирањето на целите на планскиот документ и навреме да се превземат 
соодветни мерки се користат индикаторите за СОЖС и План за мониторинг.  

Планот за мониторинг сумарно ги воспоставува релациите меѓу елементите на 
СОЖС од предметниот опфат, предложените индикатори и одговорните за нивно 
следење, анализирање и по потреба интервенција. Планот за мониторинг ќе 
помогне на Општината Велес во преглед на состојбите во планскиот опфат, статусот 
на имплементација на предвидените мерки и ќе овозможи ефикасно понатамошно 
планирање на просторот и обезбедување на одржлив развој на општината. 

Заклучно може да се наведе дека позитивни се аспектите од 
реализацијата на планското решение, негативните влијанија од историското 
загадување ќе се подобрат, состојбата на медиумите на животната средина, 
човековото здравје како најзначаен сегмент. Единствено негативно влијание 
ќе се предизвика при подготвителните активности за време на демонтажа 
на опремата во топилничкиот комплекс. 
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14.ПРИЛОЗИ 

14.1 ЛИСТА НА НАЦИОНАЛНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

1. Закон за животната средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05 24/07, 159/08 
и 83/09, 124/10, 51/11, 123/12);  

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 (Службен 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 (Службен 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 (Службен весник 153/2007, 45/2011) 

5. Уредба за содржината на извештајот за стратегиска оцена на животната 
средина (Службен весник 153/2007) 

6. Правилник за воспоставување на листата на експерти за СОЖС, процедурата 
за спроведување на испитот за експерти за СОЖС, воспоставување на 
комисијата за оценка на знаењето на експертите за СОЖС (Службен весник  
129/2007) 

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 (Службен весник 144/2007) 

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 (Службен 
весник 147/2008, 45/2011) 

9. Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Р. М бр. 
51/05; 137/07, 24/08, 91/09, 124/10, 53/2011); (Ако краен документ е 
пречистениот текст се пишува само пречистениот текст на законот, штом по 
пречистениот текст има измени се пишува основниот закон со сите измени без 
пречистениот текст) 

10. Правилник за стандарди и нормативи за планирање на просторот (Службен 
весник на Р. М бр.69/99); 

11. Правилник за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на 
урбанистичките планови (Службен весник на Р. М бр.78/06 и 140/07)  

12. Закон за градење (Службен весник на Р. М бр. 51/05, 124/10);  

13. Законот за квалитет на амбиенталниот воздух (Службен весник на Р.М. бр. 
67/04; 92/07, 47/11);  

14. Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на 
квалитетот на амбиенталниот воздух (Службен весник на Р.М бр. 67/04);  

15. Уредба за гранични вредности на нивоа и видови на загадувачки супстанции 
во амбиенталниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување 
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на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, 
целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Р.М бр. 22.06.2005)  

16. Закон за води (Службен весник на РМ бр.4/98; 19/00; 42/05; 46/06); Закон за 
води (Службен весник на РМ бр.87/08 и 06/09, 51/11);  

17. Уредба за класификација на водите (Сл. весник на РМ бр. 18/99 год);  

18. Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните 
води (Сл. весник на РМ бр. 18/1999, 71/99);  

19. Закон за отпад (Службен весник на Р.М бр. 68/04; 71/04; 107/07, 102/08 и 
134/08, 124/10, 9/11, 123/12);  

20. Листа на отпади(Сл. Весник на РМ бр. 100/05);  

21. Закон за пакување и отпад од пакување (Службен весник на РМ бр. 161/2009, 
бр.6/12); 

22. Закон за заштита од бучава во животната средина (Службен весник на РМ бр. 
79/2007, 124/10, 47/11);  

23. 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);  

24. Закон за хемикалии (Сл. Весник на Р.М бр.113/07, 145/10);  

25. Закон за заштита на културното наследство (Службен весник на Р.М бр. 20/04; 
115/07);  

26. Закон за заштита на природата (Службен весник на Р.М бр. 67/04; 14/06; 
84/07, 47/11);  

27. Закон за благосостојба на животните (Службен весник на Р.М бр. 113/07); 

28. Закон за благосостојба на растенијата (Службен весник на Р.М бр.25/98; 
06/00);  

29. Закон за заштита на растенијата (Службен весник на Р.М бр.25/98; 06/00);  

30. Закон за заштита при работа (Службен весник на Р.М бр. 13/98; 33/00;29/02, 
92/07);  

31. Закон за енергетика (Службен весник на Р.М бр.63/06; 36/07);  

32. Закон за експропријација (Службен весник на Р.М бр. 33/95, 20/98, 40/99, 
31/03, 46/05 и 10/08). 

33. Конвенција за заштита за мочуриштата што се од меѓународно значење како 
живеалишта на водните птици (Рамсар, 1971), ратификувана 1977 година;  

34. Конвенција за заштита на светското културно и природно наследство (Париз, 
1972), ратификувана 1974 година;  

35. Конвенција за меѓународна трговија со загрозени видови дива флора и фауна 
(Вашингтон, 1973), ратификувана 1999 година;  

36. Конвенција за заштита на миграторните видови диви животни (Бон, 1979), 
ратификувана 1999 година;  

37. Конвенција за заштита на дивиот свет и природните живеалишта во Европа 
(Берн, 1979), ратификувана 1997 година;  
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38. Договор за заштита на лилјаците во Европа (Лондон, 1991), ратификуван 1999 
година (Амандман на Договорот ратификуван 2002 година);  

39. Договор за заштита за африканско-азиските миграторни видови птици (Хаг, 
1995), ратификуван 1999 година;  

40. Базелска конвенција во врска со контролата врз прекуграничните загадувачи 
со опасен отпад и неговото депонирање (Базел, 1995), ратификувана 1997;  

41. Конвенција за заштита на биолошката разновидност (Рио де Жанеиро, 1992), 
ратификувана 1998;  

42. Конвенција за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето и 
пристап до правда за прашања поврзани со животната средина (Архус, 1998), 
ратификувана 1999 година; 

43. Конвенција за оцена на прекуграничните влијанија врз животната средина 
(Еспо, 1991), ратификувана 1999 година; 

44. Европска конвенција за предел (Фиренца, 2000), ратификувана 2003 година. 



Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за Измена и дополнување на ГУП за град Велес за блоковите 1А и 1Б – 
Урбана единица 1, Општина Велес 

86 

14.2 ЛИСТА НА ЕУ ДИРЕКТИВИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
 

СЕКТОР 
Директиви на ЕУ опфатени во Национална стратегија за 

апроксимација во животната средина (2008) Релевантни се и нивните 
измени и дополнувања  

Уп
ра
ву
ва
њ
е 
со

 о
тп
ад

 

Рамковна директива за отпад (2006/12/EC)  

Директива за опасен отпад 91/689/EEC, дополнета со 94/31/EC 

Директива за депонии (99/31/EC) дополнета со Регулативата (EC) 1882/2003 

Директива за пакување и отпад од пакување (94/62/EC), дополнета со 
Регулативата (EC) 1882/2003, Директивата 2004/12/EC и Директивата 
2005/20/EC 

Директива за согорување на отпад (2000/76/EC) 

Директива на Советот за батерии и акумулатори што содржат одредени опасни 
супстанции (2006/66/EC) 

Директива за отпадна електрична и електронска опрема (2002/96/EC) 
дополнета со Директивата 2003/108/EC 

Директива за обележување на батерии (93/86/EC) 

Директива за отпадни масла (75/439/EEC) дополнета со Директивите 
87/101/EEC, 91/692/EEC и Директивата 2000/76/EC 

Директива за PCB/PCT (96/59/EC) 

Директива за дотраени возила (2000/53/EC) дополнета со Одлуките 
12.2002/525/EC, 2005/63/EC, 2005/437/EC и 2005/438/EC 

Директива за рестрикција на опасни супстанции (2002/95/EC) дополнета со 
Одлуката 2005/618/EC, 2005/717/EC, 2005/747/EC и 2006/310/EC 

Регулатива за пренос на отпад (EEC) 259/93 дополнета со Одлуките 94/721/EC, 
96/660/EC, 98/368/EC и 99/816/EC, и Регулативите (EC) 2408/98, (EC) 120/97 и 
(EC) 2557/2001 

Директива за управување со отпадот од индустрија за екстракција на 
минерални суровини (2006/21/EC) 

К
ва
ли
те
т 
на

 в
оз
д
ух

  

Рамковна директива за квалитет на амбиентен воздух (96/62/EC), дополнета 
со Регулативата (EC)1882/2003 

Директива за национални плафони на емисии (2001/81/EC) 

Директива (1999/30/EC) за гранични вредности на сулфур диоксид, азот 
диоксид и азотни оксиди, суспендирани честички и олово во амбиентниот 
воздух, дополнета со Одлуката 2001/744/EC 

Директива за бензен и јаглерод моноксид (2000/69/EC)  

Директива за озон во амбиентниот воздух 2002/3/EC 

Директива 2004/107/EC за арсен, кадмиум, жива, никел и полициклични 
јагленоводороди во амбиентниот воздух 

Директива за тргување со емисии на стакленички гасови (2003/87/EC) 
дополнета со Директивата 2004/101/EC и Регулативата на Комисијата бр. 
2216/2004 

Директива 1999/32/EC за намалувањето на содржината на сулфурот во 
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СЕКТОР 
Директиви на ЕУ опфатени во Национална стратегија за 

апроксимација во животната средина (2008) Релевантни се и нивните 
измени и дополнувања  

одредени течни горива, дополнета со Регулативата (EC)1882/2003 и 
Директивата 2005/33/EC 

Директива за информирање на корисници (1999/94/EC) дополнета со 
Директивата 2003/73/EC 

Директива за квалитет на бензин и дизел горива (98/70/EC) дополнета со 
Директивите 2000/71/EC, 2003/17/EC и Регулативата (EC) 1882/2003 

К
ва
ли
те
т 
на

 в
од
а 

Рамковна директива за вода (2000/60 /EC) дополнета со Одлуката 
2455/2001/EC 

Директива за урбани отпадни води (91/271/EEC) дополнета со Директивата 
98/15/EC и Регулативата (EC) 1882/2003 

Директива за нитрати (91/676/EEC) дополнета со Регулативата (EC) 1882/2003 

Директива за вода за пиење (98/83/EC) дополнета со Регулативата (EC) 
1882/2003 

Директива за површинска вода за апстракција (75/440/EEC) дополнета со 
Директивите 79/869/EEC и 91/692/EEC (ќе биде отповикана со Рамковната 
директива за води (2000/60/EC) од 22.12.2007) 

Директива за вода за капење (2006/7/EC) 

Директива за испуштање на опасни супстанции во водите (76/464/EEC) 
дополнета со Директивата 91/692/EEC и 2000/60/EC (ќе биде отповикана со 
Рамковната директива за води (2000/60/EC) од 22.12.2013, освен Чл. 6, кој 
беше отповикан на 22.12.2000) 

Директива за милта од канализацијата (86/278/EEC) 

Директива за мерење на квалитетот на водата за пиење (79/869/EEC) 
дополнета со Директивите 81/855/EEC, 91/692/EEC, и Регулативата (EC) 
807/2003 (ќе биде отповикана со Рамковната директива за води (2000/60/EC) 
од 22.12.2007) 

Директива за подземни води (80/68/EEC) дополнета со Директивата 
91/692/EEC 

Директива за испуштања на жива од хлороалкалните индустрии (82/176/EEC) 
дополнета со Директивата 91/692/EEC 

Директива за испуштања на кадмиум (83/513/EEC) дополнета со Директивата 
91/692/EEC 

Директива за други испуштања на жива (84/15/EEC) дополнета со Директивата 
91/692/EEC 

Директива за испуштања на HCH (84/491/EEC) дополнета со Директивата 
91/692/EEC 

Директива за опасни супстанции од Листа еден (86/280/EEC) дополнета со 
Директивите 88/347/EEC, 90/415/EEC и 91/692/EEC 

Директива за вода за риби (78/659/EEC) дополнета со Директивата 91/692/EEC 
и Регулативата (EC) 807/2003 

Директива за вода за черупкари (79/923/EEC) дополнета со Директивата 
91/692/EEC 
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СЕКТОР 
Директиви на ЕУ опфатени во Национална стратегија за 

апроксимација во животната средина (2008) Релевантни се и нивните 
измени и дополнувања  

Хе
м
ик
ал
ии

  

Директива на Советот (67/548/EEC) за апроксимација на законите, 
регулативите и административните одредби во врска со класификацијата, 
пакувањето и означувањето на опасни супстанции дополнета со директивите 
69/81/EEC, 70/189/EEC, 71/144/EEC, 73/146/EEC, 75/409/EEC, 76/907/EEC, 
79/370/EEC, 79/831/EEC, 80/1189/EEC, 81/957/EEC, 82/232/EEC, 83/467/EEC, 
84/449/EEC, 86/431/EEC, 87/432/EEC, 88/302/EEC, 88/490/EEC, 90/517/EEC, 
91/325/EEC, 91/326/EEC, 91/410/EEC, 91/632/EEC, 92/32/EC, 92/37/EC, 
93/21/EC, 93/72/EC, 93/101/EC, 93/105/EC, 94/69/EC, 96/54/EC, 96/56/EC, 
97/69/EC, 98/73/EC, 98/98/EC, 99/33/EC, 2000/32/EC, 2000/33/EC, 2001/59/EC 
и 2004/73/EC, и Регулативата (EC) 807/2003 

REACH Политика и директиви на  ЕУ 

Регулатива за супстанции кои го осиромашуваат озонскиот слој ((EC) 
2037/2000) дополнета со Регулативите (EC) 2038/2000, 2039/2000, 1804/2003 и 
2077/2004, и одлуките 2003/160/EC и 2004/232/EC  

Директива за експерименти врз животни (86/609/EEC) дополнета со 
Директивата 2003/65/EC 

Директива за азбест (87/217/EEC) дополнета со Директивата 91/692/EEC и 
Регулативата (EC) 807/2003 

Директива за биоциди (98/8/EC) дополнета со Регулативата (EC) 1882/2003 

Регулатива за оценка на ризикот (EC 793/93) дополнета со Регулативата (EC 
1882/2003) 

Регулатива за увоз и извоз на опасни хемикалии (EC 304/2003) дополнета со 
Регулативите (EC) 1213/2003 и 775/2004; 

Директива за класификација, пакување и обележување на опасни препарати 
(1999/45/EC) 

ГМ
О

 

Директива 2001/18/EC за намерно ослободување на генетски модифицирани 
организми во животната средина, дополнета со регулативите 1829/2003, 
1830/2003 и одлуките 2002/623/EC и 2002/811/EC 

Директива на Советот (90/219/EEC) за контролирана употреба на генетски 
модифицирани микроорганизми, дополнета со Директивите 94/51/EC и 
98/81/EC, Регулативата (EC) 1882/2003 и одлуките 2001/204/EC и 2005/174/EC 

Хо
ри
зо
нт
ал
но

 
за
ко
но
д
ав
ст
во

  

Директива за оценка на влијанието врз животната средина (85/337/EEC) 
дополнета со директивите 97/11/EC и 2003/35/EC 

Директива за стратешка оценка на животна средина (2001/42/EC) 

Директива за пристап до информации за животната средина (2003/4/EC) 

Директива за учество на јавноста во однос на изготвување одредени планови 
и програми и дополнување на Директивата за учество на јавноста и пристап до 
правда (2003/35/C) 

Директива за одговорност за животната средина во поглед на спречување и 
ремедијација на штета во животната средина (2004/35/EC) 

И
нд
ус
т

ри
ск
о 

за
га
ду

ва
њ
е 

 

Директива за интегрирано спречување и контрола на загадувањето (96/61/EC) 
дополнета со Директивата 2003/35/EC и Директивата 2003/87/EC и 
Регулативата (EC) 1882/2003 
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СЕКТОР 
Директиви на ЕУ опфатени во Национална стратегија за 

апроксимација во животната средина (2008) Релевантни се и нивните 
измени и дополнувања  

Директива за големи постројки за согорување 2001/80/EC 

Директива СЕВЕСО II - за контрола на хаварии со опасни супстанции 
(96/82/EC) дополнета со Директивата 2003/105/EC и Регулативата (EC) 
1882/2003 

Директива за испарливи органски соединенија од растворувачи (1999/13/EC), 
дополнета со Регулативата (EC) 1882/2003 и Директивата 2004/42/EC 

Директива на Советот 94/63/EC за контрола на емисии на испарливи органски 
соединенија (ВОК) што се резултат на чување бензин и негова дистрибуција 
од терминали до бензински пумпи дополнета со Регулативата (EC) 1882/2003 

Одлука 2000/479/EC за имплементација на Европски регистар на емисии на 
загадувачи (EPER) / Регулатива (EC) 166/2006 за имплементација на Европски 
регистар на ослободувања и трансфер на загадувачки супстанции 

Регулатива за еко - обележување 1980/2000 

Регулатива за шема за управување и ревизија на животната средина (EMAS) 
761/2001/EC 

П
ри
ро
д
а 
и 
ш
ум
и 

 

Директива за зачувување на природните живеалишта и дивата фауна и флора 
(92/43/EEC), дополнета со Директивите 97/62/EC и 97/266/EC 

Директива за диви птици (79/409/EEC), дополнета со Директивите 
81/854/EEC, 85/411/EEC, 91/244/EC, 94/24/EC и 97/49/EC, и Регулативата (EC) 
807/2003 

Регулатива за загрозени видови ((EC) 338/97) дополнета со Регулативите (EC) 
938/97, 2307/97, 2214/98, 1476/99, 2724/2000, 1579/2001, 2476/2001, 
1497/2003, 1882/2003, 834/2004, 252/2005 и 1332/2005 

Директива за зоолошки градини (1999/22/EC) 

Регулатива за стапици за лов (EEC) 3254/91 

Регулатива за мониторинг на шуми (EC) 2152/2003 

Бу
ча
ва

 

Директива за оценка и управување со бучавата во животна средина 
(2002/49/EC) 

Директива за бучава од моторни возила (92/97/EEC), дополнета со 
Директивата 92/97/EC 

Директива за бучава од опрема што се користи на отворено (2000/14/EC) 
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25. Зборник на трудови од меѓународното советување на тема: "Загадување на 
животната средина на градот Велес со можни решенија за надминување на 
еколошките проблеми" (МЖСПП, Фонд за животна средина, 2002) 

26. III Научен собир "Заштита на животната средина" (Друштво за наука и уметност 
Титов Велес, СР Македонија, СФР Југославија, 1990) 

27. АНАЛИЗА на здравствената состојба на населението на подрачјето на 
Титоввелешката општина за 1988 година (Медицински центар, Завод за 
здравствена заштита Титов Велес, 1988) 

28. ИНФОРМАЦИЈА за квалитетот на воздухот и неговото влијание врз здравјето 
на луѓето во општина Велес во 2006 година (ЈЗУ Завод за здравствена заштита 
Велес, 2007) 

29. АНАЛИЗА на здравствената состојба и здравствената заштита на населението 
на подрачјето на Заводот за здравствена заштита – Велес за 2002 година (ЈЗО 
Завод за здравствена заштита Велес, 2003) 

30. АНАЛИЗА на здравствената состојба и здравствената заштита на населението 
со анализа на здравствено – еколошката и епидемиолошката состојба на 
регионот на Заводот за здравствена заштита – Велес за 2003 година (ЈЗО Завод 
за здравствена заштита Велес, 2004) 

31. АНАЛИЗА на здравствената состојба и здравствената заштита на населението 
со анализа на здравствено – еколошката и епидемиолошката состојба на 
регионот на Заводот за здравствена заштита – Велес за 2004 година (ЈЗО Завод 
за здравствена заштита Велес, 2005) 

32. Индикатори за животна средина на Република Македонија 2010, Министерство 
за животна средина и просторно планирање, Македонски информативен 
центар за животна средина, мај 2011 

33. Национален План за заштита на животната средина - НЕАП II, Министерство за 
животна средина и просторно планирање, Скопје, 2006 

34. Национална Стратегија за одржлив развој за период 2010-2030, Влада на 
Република Македонија, 2009 

35. Национална Стратегија за интеграција  на Република Македонија во ЕУ, Влада 
на Република Македонија, 2004 
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36. Индикатори за животна средина, Министерство за животна средина и 
просторно планирање, 2008 

37. Национална Стратегија за управување со отпад за (2008 – 2020 година), Влада 
на Република Македонија, 2008 

38. Национален План за управување со отпад (2009-2015), 2009 

39. Национална стратегија за економскиот развој на Република Македонија, Влада 
на Република Македонија, 1998 

40. Национална стратегија за апроксимација на ЕУ законодавството за животна 
средина, Министерство за животна средина и просторно планирање, 2007 

41. Национална програма за усвојување на правото на ЕУ, Влада на Република 
Македонија, 2009 

42. Стратегија за енергетска ефикасност до 2020, Министерство за економија, 
2004 

43.  Стратегија за развој на енергетиката на РМ до 2030, Министерство за 
економија, 2010 

44. Национален здравствено - еколошки акционен план (НЗЕАП), Министерство за 
животна средина и просторно планирање, 1999 

45. Стратегија за одржлив развој на шумарството во Р. Македонија, Министерство 
за земјоделство, шумарство и водостопанство, 2006 

46. Национална стратегија за Механизмот за чист развој, Министерство за 
животна средина и просторно планирање, 2007 

47. Национална стратегија за транспорт, Министерство за транспорт и врски, 2007 
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14.4  РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПЛАНСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА ГУП  
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14.5 КОНСУЛТАЦИИ СО ЗАСЕГНАТИ СТРАНИ ВО НАЈРАНА ФАЗА ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА 

СОЖС 

14.5.1.1 Мислење од Министерство за здравство 
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14.5.1.2 Мислење од Министерство за транспорт и врски 
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14.5.1.3 Мислење од Министерство за животна средина и просторно 
планирање 
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14.6  СПРОВЕДЕНА ПОСТАПКА НА УЧЕСТВО НА ЈАВНОСТА ПРИ ИЗГОТВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА 

СОЖС ЗА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ОД СТРАНА НА ОПШТИНА ВЕЛЕС 

Нацрт верзијата на Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина е 
Измена и дополнување на Генералниот урбанистички план за град Велес за дел од 
урбана единица 1 УБ 1А и УБ 1Б, Општина Велес беше подготвена во период јуни -
ноември 2012 год. и од страна на експертот за СОЖС беше доставена во печатена и 
електронска верзија до Општина Велес.  

Во средината на декември 2012 год. врз основа на Член 69 од Законот за 
животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,  
124/10, 51/11 и 123/12), Општина Велес спроведе постапка за известување и 
учество на јавноста преку доставување на нацрт верзијата на Извештајот за 
стратегиска оцена и планскиот документ на јавен увид со цел да се информира 
заинтересираната јавност за влијанијата на целите на планскиот документ врз 
елементите на животната средина и стратешкиот приод во дефинирање мерки за 
спречување, ублажување или компензирање на негативните влијанија, а во исто 
време и да ги достави своите мислења и забелешки по истите. 

Печатена и електронска копија од нацрт Извештајот за стратегиска оцена за 
влијание врз животната средина како и примерок од Урбанистичката планска 
документација за предметниот опфат беа поднесени од страна на Општина Велес до 
Министерството за животна средина и просторно планирање за добивање на 
мислење по содржината и обемот на нацрт Извештајот за стратегиски оцена. 

Нацрт верзијата на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина и  
Урбанистичката планска документација за предметниот опфат беа поставени на web 
страницата на Општина Велес (www.veles.gov.mk) , како и Известување за јавноста 
за местото на изложување на документите, достапноста на истите и можноста да се 
дадат коментари, забелешки и информација за одржување на јавната расправа 
(дадено во Поглавје 14.6.1.1).  

Известувањето за јавноста ги содржеше сите неопходни информации за 
транспарентен и лесен начин за вклучување на заинтересираната јавност во 
процесот на финализирање на Извештајот за Стратегиска оцена на животната 
средина за Измена и дополнување на Генералниот урбанистички план за град Велес 
за дел од урбана единица 1 УБ 1А и УБ 1Б, Општина Велес. 

Во период од 30 дена (од 06.12.2012 до 08.01.2013) нацрт верзијата на 
Извештајот за стратегиска оцена на животната средина и Урбанистичката планска 
документација за предметниот опфат беа изложени во Граѓанскиот сервис центар во 
Општина Велес со цел граѓаните да ги погледнат печатените верзии од документите 
и дадат свои коментари во Формулар за учество на јавноста (даден во Поглавје 
14.6.1.1). 

Почитувајќи ги начелата на информираност на јавноста, учеството на јавноста 
при донесување на одлуки од областа на животната средина и законските барања,  
Општина Велес издаде Соопштение за јавноста за одржувањето на јавна расправа по 
нацрт верзијата на Извештајот за стратегиска оцена.  Соопштението ги содржи сите 
елементи потребни за остварување на правото на учество на заинтересираната 
јавност и присуство на закажаната јавна расправа(прикажано во Поглавје 14.6.1.1). 

Јавната расправа се одржа на 21.12.2012 год. со почеток во 12.00 часот во 
просториите на Општина Велес (во прилог се дадени неколку фотографии од 
одржаната јавна расправа – Поглавје 14.6.1.2). На јавната расправа учествуваа  

http://www.veles.gov.mk
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голем број граѓани, претставници на невладининиот сектор, здравствени 
институции, бизнис секторот, планери и проектанти, новинари и претставници на  
Општина Велес и дел од консултантскиот тим на Друштвото за технички 
консултантски услуги “ЕкоМозаик” од Скопје.  

При одржување на јавната расрава се водеше Записник кој е даден во 
Поглавје 14.6.1.3 како и аудио и видео запис од целиот тек на презентацијата и 
дискусиите, а и се подготви Листа на присутни на јавната расправа (дадена во 
Поглавје 14.6.1.4). 

Јавната расправа ја отворија Г-ѓа Билjана Шуркова Манаскова, овластен 
Инспектор за животна средина во одделението за инспекциски надзор во Општина 
Велес  и Зоран Мецановски Раководител на одделението за урбанизам и заштита на 
животна средина во Општина Велес ја претстави целта на јавната расправа и даде 
краток осврт на постапката на подготовка на планскиот документ и паралелната 
постапка на СОЖС и Г-дин Зоран Мецановски, Раководител на Сектор за урбанизам 
кој даде краток увид во целите на плнското решение. 

Експертот за СОЖС Г-ѓа Славјанка Пејчиновска – Андонова, од консултантската 
фирма “ЕкоМозаик” даде преглед на содржината на нацрт верзијата на Извештајот 
за стратегиска оцена, целта на документот, методологијата на подготовка на истиот, 
компатибилноста на целите на планскиот документ со веќе усвоените стратешки 
плански документи на национално, регионално и локално ниво, можни влијанија на 
целите на планскиот документ врз животната средина, целите на СОЖС и 
индикаторите на СОЖС, предложените мерки за спречување и/или ублажување на 
негативните влијанија од реализацијата на целите на планскиот документ и го 
претстави планот за мониторинг.  

По презентацијата на главните наоди од Извештајот за стратегиска оцена на 
предметната планска документација се отвори дискусија. За време на дискусијата се 
покренаа неколку прашања кои се внесени во Записникот кој се водеше за време на 
одржувањето на јавна расправа по нацрт Извештајот за СОЖС и дадени се во 
Поглавје 14.6.1.3. На прашањата се одговори веднаш, а сите изнесени сугестии и 
забелешки беа земени во предвид и од страна на консултантскиот тим е направено 
дополнување на нацрт верзијата на Извештајот за СОЖС врз основа на забелешката 
од г-дин Ненад Коциќ во поглед на внесување повеќе податоци за морбидитетот и 
морталитет во Град Велес, со внесување на дополнителен текст во Поглавје 9.2. 

Во тек на јавната расправа претставниците на Метрудхем рекоа дека ќе 
достават писмени забелешки. За времетрањење на јавниот увид по нацрт Извештајот 
за СОЖС до Општина Велес е пристигнато Мислење по Извештајот за СОЖС од 
страна на Метрудхем ДООЕЛ Скопје (дадено во Прилог 16.6.1.5) во кое се нотирани 
неколку констатации поврзани со целата постапка за Измена и дополнувања на 
планот и мислења по Извештајот за СОЖС.  

Од страна на Консултантскиот тим истите беа разгледани со големо внимание 
и бидејќи коментарите се однесуваат на други законски постапки (на пример 
постапка на процена на штета во животна средина, постапка на генерална еколошка 
ревизија, потреба од Физибилитиу студија за можно рестартирање на Топилницата  
и сл.) кои не се дел од постапката за СОЖС, од страна на Консултантскиот тим не 
беше воочена потреба од дополнувања, измени во нацрт Извештајот.   
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Консултантскиот тим ги дава следниве одговри кои претставуваат 
разјаснување на постапката за СОЖС, начинот на подготовка на истиот, законската 
обврска во поглед на обемот и содржината на истиот за да се избегне непотребното 
спојување на оваа постапка со други законски обврзани постапки. 

Ø Процена на штети во животната средина од историското загадување, 
проценка на економски загуби/добивки на Град Велес од 
работењето/неработењето на Топилницата и од сегашното загадување 
од постојната депонија се постапки регулирани со Законот за процена  
(Сл.Весник на РМ 115/10, измени 158/11, 185/11, 64/12). Законот ги 
уредува областите, условите и начинот на вршење на процена, 
субјектите што вршат процена, условите и постапката за полагање на 
стручен испит заради издавање или одземање на лиценца за процена,  
надлежноста, организацијата и работењето на Комората на 
проценители на Република Македонија и други прашања поврзани со 
проценката. Процената се врши на начин пропишан со методологија, 
правила и стандарди за процена кои ги вклучуваат признатите 
меѓународни стандарди за процена на вредноста, како и други закони 
со кои се регулира проценувањето, а истата може да ја врши  овластен 
проценувач ( а не Експерт за СОЖС) кој поседува Лиценца за процена за 
определена област издадена од надлежен министер. Законот за 
процена ja definira oblasta  “заштита на животната средина  како една 
од областите на процена и истиот претставува правна основа за 
дефинирање на подзаконски акти за методологија на процена на 
вредноста на добрата и влијанијата врз животната средина. Постапката 
за процена на добра и штети врз животната средина не е дел од 
постапката за СОЖС, тие се сосема одвоени постапки со различни цели, 
методологии на изработка, содржина на извештаите кои експертите 
треба да ги подготват и очекувани резултати; 
 

Ø Можните негативни влијанија врз животната средина при демонтажа на 
сегашната опрема на Топилницата која не е во функција повеќе од 10 
години при реализација на планското решение се земени во предвид во 
Извештајот за СОЖС и доволно обработени во Поглавје 9 (Веројатни 
значајни влијанија на плнскиот докумнет врз животната средина) и 
Поглавје 10 (Мерки за заштита, намалување и ублажување на 
негативните влијанија на планскиот документ). Консултантскиот тим ја 
има во предвид потребата од заштита на животната средина и здравјето 
на луѓето при демонтажата на процесната опрема, управувањето со 
постојниот отпад од опрема која е нефункционална и не заштитена од 
пропаѓање, постојните залихи на хемикалии, заостанати суровини како 
и идниот ново генериран отпад од челичните конструкции и делови на 
опрема. Токму поради идентификација на овие можни негативни 
влијанија при реализација на планскиот отапд Консултантскиот тим 
дава насоки за неопходноста од започнување на постапка за Генерална 



Извештај за Стратегиска оцена на животната средина за Измена и дополнување на ГУП за град Велес за блоковите 1А и 1Б – 
Урбана единица 1, Општина Велес 

101 

Еколошка Ревизија и дефинира мерки за избегнување, минимизација на 
можните негативни влијанија. Генералната еколошка ревизија е 
законска обврска и е опфатена во глава XIII од 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 и 123/12) и член 130 каде се наведени условите 
при кои се врши Еколошка Ревизија според меѓународни унифицирани 
стандарди и општоприфатени методологии и принципи. Оваа постапка е 
независка од постапката за СОЖС, има свои дефинирани цели, 
концепциски се разликува од постапката на СОЖС, се реализира со 
користење на методологии кои се различни од методологијата за 
СОЖС, се подготвуваат различни извештаи и во никој случај не треба да 
се поистоветуваат. Една од целите на СОЖС е да ги идентификува и 
земе во предвид сите постапки кои се неопходни за реализација на 
планското решение кое постапката на СОЖС го разработува и истото е 
направено во овој Извештај; 
 

Ø Предмет на анализа при изработка на Извештајот за СОЖС е планското 
решение на изменување и дополнување на ГУП за град Велес на дел од 
Урбана Единица 1 – Блок 1А и 1Б, за плански период 2012 – 2022 година, 
Општина Велес и и цел на анализа беше влијанието на новото планско 
решение врз 12 елементи на СОЖС (воздух, вода, отпад, почва, 
материјални придобивки, културно наследство, човеково здравје, 
климатски фактори, флора, фауна, пејзаж и население). Исто така се 
разгледаа алтернативите за ова ново планско решение на пренамена на 
класата на намена од Г1 – тешка индустрија во Д2 – заштитно зеленило 
(согласно целите на СОЖС дефинирани со подзаконски акти – Уредба за 
Содржина на Извештај за СОЖС Сл.Весник на РМ бр.153/07); 
 

Ø Процена на финансиските трошоци за спроведувањето на целите на 
СОЖС не се дел од законските барања на елементи кои треба да се 
анализираат во постапката на СОЖС и не се дел од содржината на 
Извештајот за СОЖС (Уредба за Содржина на Извештај за СОЖС 
Сл.Весник на РМ бр.153/07); 

 
Ø Постоењето и несоодветното управување со депонијата која е во 

непосредна близина на предметниот опфат е дел од анализата при 
подготовка на Извештајот за СОЖС бидејќи истата претставува  
нераскинлив дел од историското загадување со тешки метали во град 
Велес и неговата околина, а цел на СОЖС е анализа на предметниот 
опфат, но и неговата непосредна близина поради ефектите на 
синергија и/или кумулативните ефекти.  

Врз база на одговорите добиени од Консултантскиот тим на "ЕкоМозаик" 
Општина Велес согласно законските барања подготви Извештај од консултации со 
јавноста кој е даден во прилог (дадено во Поглавје 14.6.1.6). 
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Од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање 
беше доставено позитивно мислење по содржината и обемот на нацрт верзијата на 
документот – Извештај на стратегиска оцена за животна средина за предметниот 
опфат и истото е дадено во прилог (дадено во Поглавје 14.6.1.7). 

Врз основа на горенаведеното Експертот за СОЖС и Консултантскиот тим на 
“ЕкоМозаик“ ја подготви финалната верзија на Извештајот за стратегиска оцена на 
животната средина за изменување и дополнување на ГУП за Град Велес на дел од 
Урбана Единица 1 – Блок 1А и 1Б, за плански период 2012 – 2022 година, Општина 
Велес и ќе го достави во печатена и електронска верзија до Општина Велес. 
Согласно законските обврски Општина Велес ќе го достави Извештајот за СОЖС 
заедно со планскиот документ до Министерството за животна средина и просторно 
планирање на оценка за соодветноста на Извештајот за добивање на Мислење кое  
ќе биде дел од планската  документација при издавање на одобрени на е во 
Министертсво за транспорт и врски на одобрение. 
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14.6.1.1 Соопштение за јавност за достапност на нацрт Извештајот 
за СОЖС на јавен увид и за одржување на јавната расправа 
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14.6.1.2 Фотографии од одржаната јавна расправа на 21.12.2012  
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14.6.1.3 Записник од одржаната јавна расправа 
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14.6.1.4 Листа на присутни на јавна расправа  
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14.6.1.5 Мислење од Метрудхем ДООЕЛ Скопје 
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14.6.1.6 Извештај од консултации со јавноста 
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14.6.1.7 Мислење од Министерство за животна средина и 
просторно планирање по нацрт верзија на Извештај за 
стратегиска оцена на животната средина 
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