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1. ВОВЕД 

  Согласно Одлука за усвојување на Планската програма за изработка на 

урбанистички планови во Општина Виница, на Друштвото за планирање, 

проектирање и инженеринг “ПРОСТОР“ доо од Куманово доделена му е 

изработката на Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански 

период 2012-2022, документот беше изработен во ноември 2013 год. 

Општина Виница во 2008 година го донесува ГУП за град Виница и во 2008 

година Измена и дополна на ГУП Виница, додека кон Изменување и дополнување 

на ГУП за Град Виница плански период 2012-2022 се пристапи од потребата за 

симнување на рангот на одредени сообраќајници во старото јадро на градот 

каде доминира класата на намена домување, што ќе овозможи изработка на ДУП-

ови за истите површини согласно законската регулатива.   

Целта на изработката на Изменување и дополнување на Генерален 

Урбанистички План за Град Виница е измена на временски хоризонт на 

планот и негово терминирање на 2012-2022 година, како и измени во однос 

на категоризацијата на сообраќајната инфраструктура. 

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, 51/11, 123/12, 93/13, 

187/13, 42/14 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 Изменување и 

дополнување на Генерален Урбанистички План за Виница – изменување и 

дополнување на планскиот опфат пред и 2008-2018. Потребата од започнување 

на постапка за стратегиска оцена на животната средина во текот на постапката за 

изработка и донесување на предметниот Изменување и дополнување на ГУП за 

Град Виница плански период 2012-2022 е потврдена од страна на Министерство 

за животна средина и просторно планирање преку издадено Решение за 
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спроведување на стратегиска оцена бр. 15 – 4667/2 од 16.04.2014 год. (дадено во 

Поглавје 14.4). 

Во текот на изработката на планската документација беа добиени 

позитивни Мислења од неколку надлежни институции и компании: Мислење на 

Јавното Претпријатие за државни патишта Бр. 09-842816 од 23.12.2013, Мислење 

на ЕВН Македонија - КЕЦ Кочани Бр. 24-2711/2 од 29.10.2013, Мислење на ЈП 

“Солидарност”- Виница Бр. на предмет: 03-50 од 17.01.2014, Мислење на 

“Водостопанство Брегалница” – Кочани Бр. 03-71/2 од 24.01.2014. Сите Мислења 

се во насока на одобрување на изработката на Изменување и дополнување на 

ГУП за Град Виница плански период 2012-2022. 

Во 2013 година со потребата од изработката на Изменување и дополнување 

на ГУП за Град Виница плански период 2012-2022 неопходно беше да се спроведе 

постапката за Стратегиска оцена на влијание. Општината има искуство во 

спроведување на постапката која вклучува: активно учество на јавноста, ставање 

на увид на нацрт Извештаите и организирање на јавна расправа за истите. 

Планскиот документ кој беше предмет на анализа и за кој се 

однесува  Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина е 

Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-

2022. 

  Планскиот опфат зафаќа површина од 491,45 ha, го опфаќа градското 

подрачје, кое до 2018 се предвидува да претрпи мали корекции кои ќе бидат 

како резултат на новопланираниот автопат Штип-Виница-Берово, директно 

поврзани со клучката Кочани – Виница, како и со автопатот и постоечкиот 

регионален пат Виница-Берово.  

Се очекува реализацијата на Изменување и дополнување на ГУП за Град 

Виница плански период 2012-2022 да овозможи осовременување на 

инфраструктурата и градбата, вклопување на површините кои досега не биле 

опфатени со проектна документација што севкупно ќе влијае на подобрување на 

квалитетот на живеење на населението.  

Вградувањето на аспектите на животната средина при процесот на 

урбанистичкото планирање и партиципативната демократија која вклучува 

учество на јавноста при стратешко планирање на развој на Општина Виница се 

основни постулати за дизајнирање на урбанистичката планска документација. 

Реализацијата на планот ќе обезбеди поголема површина за градба, 

воедно и поголема искористеност на земјиштето, поискористена густина по 

корисник и зголемен прилив на комуналии за Општина Виница, што ќе обезбеди 

квалитетен инфраструктурен развој на град Виница, заштита на животната 

средина и зајакнување на локалната власт и довербата кај населението. 

При започнување на постапката за донесување на предметниот  

Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-2022 од 

страна на Општина Виница за изработка на Извештајот за Стратегиска оцена на 
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влијание на Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 

2012-2022 беше избрано Друштвото за технички консултантски услуги  

“ЕкоМозаик“ дооел Скопје, со Анекс на договор бр.10-263 од 08.04.2014 кон 

договорот бр.13-372/6 од 06.12.2010. Во подготовката на Извештајот учествуваа: 

a) Славјанка Пејчиновска – Андонова, дипл. инж. технолог, Експерт 

за Стратегиска оцена на животната средина и  

b) Марија Николоска, дипл. инж. за животна средина. 

 Извештајот за стратегиска оцена на животната средина беше подготвен во  

април - јуни 2014 година. 

   

 

 

 

Слика 1 Локација на дел од планскиот опфат на Изменување и дополнување на ГУП за Град 

Виница плански период 2012-2022 
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2. ЦЕЛ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА  

2.1 ЦЕЛ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА  И УПОТРЕБЕНА МЕТОДОЛОГИЈА  

Цел на Извештајот за Стратегиска оцена за животна средина за 

Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-2022 е 

навремено да ги вклучи целите на заштита и унапредување на животната 

средина на подрачјето опфатено со планот во целите дефинирани при 

изработката на Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански 

период 2012-2022 од страна на планерите. Навременото вклучување на целите на 

заштита на животната средина ќе овозможи одржлив развој на Општината 

Виница. 

Методологијата која се користеше при подготовка на Извештајот за 

Стратегиска оцена на влијание на Изменување и дополнување на ГУП за Град 

Виница плански период 2012-2022 врз животната средина се базира на 

спроведување на истражувања, проценки и аналитички пристап кој опфати 

неколку чекори: 

а) Преглед и анализа на сегашната состојба со животната средина во 

предложениот плански опфат и неговата непосредна близина – градот Виница; 

б) Запознавање со предлог планот за предметниот опфат, Условите за 

планирање на просторот, документационата основа и планската документација и 

графичките делови од истите; 

в) Посета на локацијата и состанок со одговорните лица од одделенијата 

за урбанизам и заштита на животна средина во Општина Виница (април 2014); 

г) Идентификација на веќе дефинираните цели за заштита и унапредување 

на животната средина во постоечки стратешки документи на локално, 

национално и меѓународно ниво: 

 Просторен план на Република Македонија 

 Генерален Урбанистички План за град Виница,  

  Национална Стратегија за развој на РМ 

 Локален План за заштита на животната средина за Општина 

Виница – ЛЕАП подготвен во 2006 год.,  

 Стратегија за Локален Економски Развој на Општина Виница 

подготвена во 2008 год.,  

 Програма за развој на Источниот 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,  
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 Национална Стратегија за управување со отпад  

 Национален План за управување со отпад и др. документи). 

д) Преглед на постоечка состојба на најважните елементи од животната 

средина на подрачјето дефинирано со планскиот опфат кои би биле најосетливи 

при реализирање на Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански 

период 2012-2022; 

ѓ) Идентификација на позитивните и можните негативни влијанија од 

реализирањето на Измени и дополнување на ГУП за Виница врз клучните 

елементи на животната средина; 

е) Оцена на сите можни влијанија по неколку критериуми (во однос на 

типот, природата, јачината, времетраењето, реверзибилноста, значењето, 

синергетските ефекти и кумулативните зависности меѓу влијанијата; 

ж) Проценка од страна на експертот дали влијанијата можат да бидат 

спречени, избегнати, ублажени и/или компензирани; 

з) Подготовка на План со 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 преку 

обезбедување на јавен увид на нацрт верзијата на Извештајот за стратегиска 

оцена врз животната средина 

и) Обезбедување на транспарентен процес на вклучување на јавноста и 

одржување на јавна расправа. 

Како краен резултат од експертската работа е овој нацрт Извештај кој е 

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 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:  

а) Прилог 1 - Листа на релевантна национална законска регулатива и  ЕУ 

Директивите релевантни за медиумите на животната средина, како и 

меѓународни договори прифатени од Република Македонија,  

б) Прилог 2 - Листа на користена литература и техничка документација кои 

во многу придонесоа кон квалитетот на нацрт Извештајот за стратегиска оцена на 

животната средина за планскиот документ. 
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2.2 ПРЕГЛЕД НА ДОСЕГА УСВОЕНИ ДУП ЗА ГРАД ВИНИЦА И ИСКУСТВО НА ОПШТИНА ВИНИЦА 

ВО СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА СОЖС  

Бидејќи се работи за донесување на плански документ од повисок ред од 

досега усвојуваните ДУП за Виница по новите законски прописи кои ја вклучуваат 

постапката за стратегиска оцена на влијание врз животната средина за плански 

документи, од страна на експертскиот тим се земаа во предвид и досега 

спроведените постапки и извештаи за стратегиска оцена како и усвоените цели и 

предвидените мерки дефинирани во докумените со цел навремена заштита на 

животната средина и здравјето на луѓето.  

Во овој Извештај е вклучен целиот опфат на ГУП за Град Виница со сите 

свои блокови со вкушна површина од 491,45 ha (ги вклучува разработените 

детални урбанистичкии планови кои се донесени и другите кои треба да се 

донесат во следниот период). Усвојувањето на изменување и дополнување 

на ГУП за Град Виница и насоките дадени во овој Извештај за стратегиска 

оцена на влијанието на планскиот документ врз животата средина ќе 

овозможат разработка на урбанистички решенија на ниво на ДУП за 

одредени блокови од Град Виница без започнување на постапка за СОЖС 

бидејќи главните цели и насоки за заштита на животната средина се 

дефинирани во овој документ.   

Општина Виница има искуство во водење на постапката за СОЖС 

почнувајќи од 2011 година. Досега постпаката е водена за неколку плански 

документи – ДУП за следните блокови: ДУП за Блок 12, ДУП за Блок 6 дел 5 и дел 

2, Парцијална измена на Генерален Урбанистички План на Виница – Блок 2, 

УПВНМ за спортско рекреативен и бањски центар на м.в. Топлички Рид и м.в. 

Кулак, КО Истибања, УПВНМ за изградба на објекти од мало стопанство кај м.в. 

"Ила", КО Виница, ДУП за Блок 4, УП за село Јакимово, УП за село "Нова населба" 

Градец. ПОстпаката беше водено транспарентно, со учество на јавноста при 

усвојување на извештаите за СОЖС, земање во предвид на коментарите и 

забелешките по истите имајќи ги во предвид целите на заштита на животната 

средина. 

Табела 1Блокови на Град Виница опфатени со изменување и дополнување на ГУП за Град Виница 

Изработени Извештаи за СОЖС 

Детални урбанистиччки планови Површина 

ДУП за Блок 12 38,93 ha 

Парцијална измена на Генерален Урбанистички 

План на Виница – Блок 2 

28,93 ha 

ДУП за Блок 6 дел 5 и дел 2 10,00 ha 

ДУП за Блок 4 35,60 ha 
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Нема потреба од изработка на Извештаи за СОЖС (добиено Решение од МЖСПП) 

Детални урбанистиччки планови Површина 

ДУП за Блок 6 дел 4 4,22 ha 

ДУП за Блок 15 дел   1,95 ha 

ДУП за Блок 15 дел 2 2,77 ha 

ДУП за Блок 18 дел 3 1,90 ha 

ДУП за Блок 18 дел 2 4,71 ha 

ДУП за Блок 8 дел 3 4,91 ha 

ДУП за Блок 9 дел 3 1,73 ha 

ДУП за Блок 11 дел 1 0,78 ha 

ДУП за Блок 16 дел 2 2,06 ha 

ДУП за Блок 17 дел 1 0,91 ha 

ДУП за Блок 17 дел 5 1,67 ha 

ДУП ови за Блокови кои ќе бидат донесени по усвојувањето на изменување и дополнување 

на ГУП за Град Виница плански период 2012-2022 

Детални урбанистиччки планови Површина 

ДУП за Блок 6 дел 1 9,92 ha 

ДУП за Блок 7 дел 2 19,45 ha 

ДУП за Блок 1 13,84 ha 

ДУП за Блок 7 дел 1 17,71 ha 

ДУП за Блок 11 дел 2 4,00 ha 

ДУП за Блок 18 дел 4 0,61 ha 

ДУП за Блок 3 33,01 ha 

ДУП за Блок 5 18,66 ha 

ДУП за Блок 11 дел постојна индустрија 12,54 ha 

ДУП за Блок 13 зона за специјални намени-

гробишта 

10,25 ha 

Вкупно 491,45 ha 
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3. ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ И 

ПЛАНСКИ ОПФАТ 

3.1 ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-

2022 е подготвено од страна на Друштво за планирање, проектирање и 

инженеринг “ПРОСТОР“ доо од Куманово, во ноември 2013 год. 

Изработката на Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански 

период 2012-2022 е базирана врз Законот за просторно и урбанистичко 

планирање (Службен весник на Р.М бр. 51/05; 137/07 и 24/08-пречистен текст, 

91/09; 124/10, 53/2011, 144/12 и 55/13), како и Правилникот за поблиската 

содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови 

(Службен весник на Република Македонија број 78/06) и Правилникот за 

стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.78/06, 

140/07, 12/09, 142/10, 64/11, 98/11, 169/11, 126/12, 19/13 и 95/13).   

Составни делови на предлог планот се:  

а) Документациона основа со текстуален и графички дел и  

б) Планска документација со текстуален, нумерички и графички дел. 

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 

планскиот опфат, границите и површината на планскиот опфат, претставена е 

хронологија на планирање и уредување на подрачјето.  

Дадени се накратко и заклучните согледувања од Просторниот план на 

Општина Виница и постојниот Генерален урбанистички план за градот, кои се 

однесуваат на планскиот опфат.  

Документационата основа ги содржи и накратко податоците за природните 

карактеристики на опфатот, ажурирани геодетски подлоги добиени од  градот 

Виница и Општина Виница вклучувајќи ја накратко и постојната состојба во 

поглед на намена на земјиштето, сообраќајни коридори, комунална 

инфраструктура, водовод, канализација, енергетска мрежа и комунална 

супраструктура.  

Графичкиот дел ги содржи: Организација на поширок простор (1:25000), 

Извод од ГУП на град Виница 2008-2018 (1:5000) со текстуален дел, општи и 

посебни услови за изградба, Извод од Парцијална измена на ГУП Виница 2008-

2018 со текстуален дел, општи и посебни услови за изградба (1:5000), Извод од 

ГУП на град Виница 2008-2018 (1:5000) режим на заштита, Извод од ГУП на град 

Виница 2008-2018 (1:5000) режим на заштита-сегмент В-централно градско 
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подрачје, Геодетска подлога (1:5000), Намена и биланс на површини (1:5000) 

постоечка состојба, Инфраструктура (1:5000) постоечка состојба.  

Планската документација ги презентира планските решенија преку 

дефинирање на единиците на градежно земјиште, намена на земјиштето и 

градбите и комуналната инфраструктура.  

Претставени се видот на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат 

и планскиот период за кој се донесува, местоположбата на планскиот опфат, 

условите за планирање на просторот, планската програма, опис и образложение 

на планскиот концепт за просторен развој и намената на земјиштето и градбите.  

Во Поглавје 8 од Планската документација, претставени се општи мерки за 

заштита на животната средина од аерозагадувања, заштита од пожар на 

објектите, воени разурнувања, загадувања на почва и подземни води, извори на 

бучава, природни непогоди и заштита на културно наследство.  

Во Планската документација се дадени и нумеричките и билансните 

показатели од планските решенија за целиот плански опфат. Претставени се и 

условите за градење, развој и користење на земјиштето како и посебните услови 

кои важат за планскиот опфат. 

Графичкиот дел ги содржи следните планови: Намена и биланс на 

површини (Синтезен приказ) (1:5000) (граница на плански опфат, класа на 

намена, сообраќајни површини), Намена и биланс на површини по блокови 

(Синтезен приказ) (1:5000) (граница на плански опфат, класа на намена, 

сообраќајни површини), Режим на заштита на недвижно културно наследство 

(1:5000), Режим на заштита-Сегмент В централно градско подрачје (1:5000), 

Сообраќаен план (попречни профили) (1:5000),  Сообраќаен план со нивелациско 

решение (1:5000), Синтезен план (инфраструктура) (1:5000) и Синтезен план 

(интегрален)(1:5000). 

 

3.2 ПЛАНСКИ ОПФАТ  

Планскиот опфат кој е предмет на Изменување и дополнување на ГУП за 

Град Виница зафаќа површина од 491,45 ha, го опфаќа градското подрачје, кое 

до 2018 се предвидува да претрпи мали корекции кои ќе бидат како резултат на 

новопланираниот автопат Штип-Виница-Берово, директно поврзани со клучката 

Кочани – Виница, како и со автопатот и постоечкиот регионален пат Виница-

Берово. 

Планскиот опфат со постојната  состојба  (Error! Reference source not 

found.) е дефиниран со следните граници:  

 на СЕВЕР  – урбаното подрачје оди од регионалниот пат Кочани - 

Виница, к.п. 4014, 3543, 3544,3546, 3548/1,3600, 3621, 3620, 3619, 

3618, 3614,3629, 3639, 3644, 3685, 3663, 3661, 3645, 3646, 3647, 3650, 

3651, 3376/1, 3375/2,3375/1,3374,3368, дел од улица 2006, дел од 
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улица 2002, 8308, 8290, 8281, 8289/2, 8295, 8296, 8298, дел од улица 

2007, дел од ул. “Димитар Влахов”, к.п. 3217,3210,3192,3193, 3195, 

3196, 3197, 3198, корито на Виничка река, 3115, 3114, 3112, 3107, 3106, 

3104, 3093, 3091, 3086, 1532, 1197, 3084, 3070, 3067, 3065, 3064, 

3027,3028, 3030, 3021, 3036, 3037,3039, 3040, 3011, долж булеварот 

“Маршал Тито” кој продолжува во регионален пат Виница - Берово; 

 на ИСТОК – источната граница почнува со регионалниот пат Виница – 

Берово, се движи по ул. Крушевска Република, к.п. 8981/1, 8912, 

8981/2, 9002/1, 9002/2, 8981/2, 7602/2, 7602/3, 7602/4, 7602/5, 

7602/6, 11433, 9013, 11466, 9024 каде со ул. “Елпида Караманди” 

завршува источната граница на новопредвидениот градежен реон; 

 на ЈУГ – јужната граница на урбаното подрачје на град Виница 

започнува од  ул. “Елпида Караманди”, к.п. 7882, 11346, 11295/1, 

11295/2, 11294, дел од улицата “Ѓорѓи Сугаре”, к.п. 11293, 11291/4, 

11291/1, 11286, 8000/2, 11288/1, дел од 7915, по улицата што води кон 

Метеоролоката станица, дел од улица “Видое Смилевски Бато”, к.п. 

11216, 11222, 11216, 11213, 11492, 11203, 11202, 10966, 10965, 7925, 

7931, дел од к.п. 7938, парцели без број, к.п.755, 7951, 684, 7954, 

7955, 7956, 7963, 7964, 7967, 7974, 7975, 7982, 7981, к.п. 10774, долж 

патот за Калето, по ново предвидениот продолжеток на улица 

Илинденска кон новопланираната зона за домување, к.п. 273, 270, 269, 

276, 278, 280, дел од парцела 285, 288, 408, 409, дел од к.п.393, 302, 

390, 377, 382, 370/2, 348, 890, 881, 885, 884, 334 завршувајќи по 

новопредвидената улица - пат 

 на ЗАПАД: западната граница започнува кај стариот пат за село Лески, 

но сега со корегирана улична регулација до к.п. 10664, 10673, 10674, 

10662, 10654, 10605, 10607, 10608, 10601, 10598, 10596, 10595, 104361, 

10437, 10435, 10428, 10427, 10424, 10423, 8208, 10458, 8207, 8206, 8205, 

8204, 8203, 8202, 8201, 8176, 6940, 6930, 6928, 6927, 6926, 6925, 6906, 

долж новопланираната улица 2001, дел од стар пат со к.п. 8009, 4700, 

4698, 4695, 4683, 4677, 4678, 4650, 4652, 4631, 4632, 4633, дел од 4637, 

4639, 4640, 4641, 8011, 4169, 8008 и дел од 4012 завршувајќи со 

регионалниот пат Виница-Берово 
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3.3 НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО  

Според измени и дополнување на ГУП за Град Виница се планира во 

постоечкото старо градско јадро да се изврши симнување на рангот на одредени 

сообраќајници и нивна замена со класа на намена домување и овозможување на 

изработка на ДУПови за нив.  

3.3.1 Сегашна состојба на предметниот простор 

На територијата на опфатот доминира производство, дистрибуција и 

сервиси (36,77%), следува домување (36,15%), сообраќајници (8,32) и зеленило и 

рекреација е застапено со 6,53%. 

При посетата од страна на експертот (април 2014 год.) направени се 

неколку фотографии од планскиот опфат и истите се прикажани на следната 

страна.  

Постојната распределба на површините по намена на земјиштето е 

прикажана на Табела 2.  

Табела 2  Постојна површина по намена на земјиштето 

Намена на земјиштето Површина (ha) Процент (%) 

А – Домување 

      А1 – Домување во станбени куќи 

      А2 – Домување во станбени згради 

      А3 – Групно домување 

      А4 – Времено сместување 

177,69 36,15 

Б – комерцијални и деловни намени 

     Б1 – мали комерцијални и деловни единици 

     Б2 – големи трговски единици 

     Б3 – големи угостителски единици 

     Б4 –деловни простории 

     Б5 – хотелски комплекси 

     Б6 – простори за собири 

5,17 1,05 

В – Јавни институции 

     В1 – Образование 

     В2 – Здравство 

    В3 – Култура 

    В4 – Државни институции 

    В5 – Верски институции 

13,66 2,78 

Г – Производство, дистрибуција и сервиси 180,69 36,77 
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Намена на земјиштето Површина (ha) Процент (%) 

     Г1 – Тешка и загадувачка индустрија 

     Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија 

     Г3 – Сервиси 

     Г4 – Стоваришта 

     Г5 - Инфраструктура 

Д – Зеленило и рекреација 

     Д1 – Парковско зеленило 

     Д2 – Заштитно зеленило 

     Д3 – Спорт и рекреација 

32,11 6,53 

Сообраќајници 40,90 8,32 

Зона за водени текови 4,19 0,85 

Плоштад 0,73 0,15 

Зона за специјална намена   

Гробишта 8,90 1,80 

Археолошки локалитет  27,41 5,60 

ВКУПНО 491,45 100 
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Слика 2 Фотографии од планскиот опфат на Изменување и дополнувања на ГУП за Виница (април 2014 год.)                                      
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3.3.2 Плански концепт за иден просторен развој 

Основната цел на изработката на Изменување и дополнување на ГУП за 

Град Виница е намалување на сообраќајниците кои имаат ранг на собирни улици 

и нивно усогласување со новата терминологија. 

Промените се однесуваат на:  

 Градската магистрална улица од влезот во планскиот опфат на град 

Виница останува иста, со значење и профил;  

 Од постоечката мрежа на собирни улици, како собирни улици 

остануваат: улица 2001, 2002, 2003 и 2004, дел од улица 2008, дел 

од улица 2009, дел од улица Ангел Винички и дел од улица 

Крушевска Република; 

 Преостанатите улици кои го имаа овој ранг и се сместени во старото 

градско јадро ќе преминат во сервисни или станбени улици; 

 На профилите на сообраќајниците нема да се изврши промена. 

3.3.3 Биланс на површини 

Намената на сите површини во Измени и дополнувања на ГУП за Град 

Виница останува со иста содржина и терминологијата е ускладена со 

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник 

на РМ бр.78/06, 140/07, 12/09, 142/10, 64/11, 98/11, 169/11, 126/12, 19/13 и 

95/13). Површините на класите на намена се изменети поради намалување на 

површината на сообраќајниците кои го губат рангот на собирни улици и нивната 

површина преоѓа во соодветна намена (која соодветствува на сообраќајница).  

Вкупната површина на планскиот опфат е 491,45 ha, од кои површината на 

градежните парцели наменети за домување, изнесува 187,05 ha односно 38,10 %; 

површина наменета за производство, дистрибуција и сервиси изнесува 174,30 ha 

односно 35,60 %, површината за зеленило и рекреација изнесува 41,35 ha, 

односно 8,40%, површини наменети за инфраструктура изнесуваат 32,67 ha, 

односно 6,65%, површини за јавни институции 15,40 ha односно 3,14% површини.  

Компатибилните класи на намени и процентот на нивното учество во однос 

на основната класа на намена, како и површините предвидени за градба се 

дефинирани во согласност со Правилникот за стандарди и нормативи за 

урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.78/06, 140/07, 12/09, 142/10, 

64/11, 98/11, 169/11, 126/12, 19/13 и 95/13). 

Билансот на површини по идното планско решение е дадено во Табела 3.  

Табела 3 Биланс на површини по идното планско решение 

Намена на земјиштето Површина (ha) Процент (%) 

А – Домување 

      А1 – Домување во станбени куќи 
187,05 38,10 
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Намена на земјиштето Површина (ha) Процент (%) 

      А2 – Домување во станбени згради 

      А3 – Групно домување 

      А4 – Времено сместување 

Б – комерцијални и деловни намени 

     Б1 – мали комерцијални и деловни единици 

     Б2 – големи трговски единици 

     Б3 – големи угостителски единици 

     Б4 –деловни простории 

     Б5 – хотелски комплекси 

     Б6 – простори за собири 

6,36 1,28 

В – Јавни институции 

     В1 – Образование 

     В2 – Здравство 

    В3 – Култура 

    В4 – Државни институции 

    В5 – Верски институции 

15,40 3,14 

Г – Производство, дистрибуција и сервиси 

     Г1 – Тешка и загадувачка индустрија 

     Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија 

     Г3 – Сервиси 

     Г4 – Стоваришта 

     Г5 - Инфраструктура 

174,30 35,60 

Д – Зеленило и рекреација 

     Д1 – Парковско зеленило 

     Д2 – Заштитно зеленило 

     Д3 – Спорт и рекреација 

41,35 8,40 

Е – Инфраструктура 

     Е1 – Комунална инфраструктура 

     Е2 – Комунална супраструктура 

     Е3 – Некомпатибилна инфраструктура 

32,67 6,65 

Зона за водени текови 6,30 1,25 

Зона за специјална намена 27,52 5,58 
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Намена на земјиштето Површина (ha) Процент (%) 

Археолошки локалитет – режим на заштита 1 степен 

Археолошки локалитет – режим на заштита 2 степен 

Археолошки локалитет – режим на заштита 3 степен 

ВКУПНО 491,45 100 

 

 

Споредбените нумерички вредности од постојната состојба и планските решенија 

се прикажани во  

Табела 4, а на Слика 3 е прикажан графичкиот дел со планирана намена на 

земјиштето. 

 

Табела 4 Споредбени нумерички вредности од постојната состојба и планските решенија 

Намена на земјиштето 
Постојна 

состојба(ha) 

Планиран 

развој (ha) 

А – Домување 

      А1 – Домување во станбени куќи 

      А2 – Домување во станбени згради 

      А3 – Групно домување 

      А4 – Времено сместување 

177,69 187,05 

Б – комерцијални и деловни намени 

     Б1 – мали комерцијални и деловни единици 

     Б2 – големи трговски единици 

     Б3 – големи угостителски единици 

     Б4 –деловни простории 

     Б5 – хотелски комплекси 

     Б6 – простори за собири 

5,17 6,36 

В – Јавни институции 

     В1 – Образование 

     В2 – Здравство 

    В3 – Култура 

    В4 – Државни институции 

    В5 – Верски институции 

13,66 15,40 
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Намена на земјиштето 
Постојна 

состојба(ha) 

Планиран 

развој (ha) 

Г – Производство, дистрибуција и сервиси 

     Г1 – Тешка и загадувачка индустрија 

     Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија 

     Г3 – Сервиси 

     Г4 – Стоваришта 

     Г5 - Инфраструктура 

180,69 174,30 

Д – Зеленило и рекреација 

     Д1 – Парковско зеленило 

     Д2 – Заштитно зеленило 

     Д3 – Спорт и рекреација 

32,11 41,35 

Е – Инфраструктура 

     Е1 – Комунална инфраструктура 

     Е2 – Комунална супраструктура 

     Е3 – Некомпатибилна инфраструктура 

 32,67 

Сообраќајници 40,90  

Зона за водени текови 4,19 6,30 

Плоштад 0,73  

Гробишта 8,90  

Зона за специјална намена 

Археолошки локалитет – режим на заштита 1 степен 

Археолошки локалитет – режим на заштита 2 степен 

Археолошки локалитет – режим на заштита 3 степен 

27,41 27,52 

ВКУПНО 491,45 491,45 
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Слика 3 Графички приказ и Легенда на планскиот опфат со планирана намена на земјиштето по Блокови
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А) Сообраќајно решение 

Главна карактеристика на сообраќајната инфраструктура во Град Виница е 

тоа што регионалниот пат Р – 527 поминува низ централното градско подрачје, 

особено е значајно што низ него транзитираат тешки товарни возила. Поради тој 

факт беше во план изградба на Обиколница, северно од градот и надвор од 

градежниот опфат на Виница, обиколен пат Виница-Берово. Но се дојде до 

решение на истата позиција на Обиколницата да се изведе Автопат Штип-Берово 

и дел од оваа новопланирана делница е вградена во Измени и дополнување на 

Гуп Виница. 

Едниот дел од сообраќајната мрежа во градот е поставена ортогонално, 

додека преостанатиот дел се карактеристични улички и сокаци во согласност со 

конфигурацијата на теренот во централното јадро. 

Основниот мотив за изработка на Изменување и дополнување на ГУП за 

Град Виница плански период 2012-2022 е намалување на сообраќајниците кои 

имаат ранг на собирни улици. Сите профили и сообраќајници се превземени од 

важечкиот ГУП и нема да се менуваат. 

На места каде што е предвидено соодветно проширување на градежниот 

опфат на Виница, со Измената на ГУП се предвидени пошироки сообраќајни 

профили за обезбедување на подобрена комуникација и решавање на проблемот 

со паркирање. Такви сообраќајници се предвидуваат во источниот дел на градот 

или на места каде се планира индустрија и зона на мало стопанство.   

Промените се: 

 Градската магистрална улица од влезот на планскиот опфат на 

град Виница останува иста според значење и профил, 

 Од постоечката мрежа на собирни улици како собирни улици: 

2001, 2002, 2003, 2004, дел од ул.2008, дел од ул.2009, дел од 

ул.Ангел Винички и дел од ул. Крушевска Република, 

 Сите останати собирни улици кои го имаа овој ранги се наоѓаат 

во станбено јадро, ќе преминат во сервисни или станбени улици, 

 Профилите на сообраќајниците не се менуваат 

Во  планскиот период до 2022 година се предвидува да се задржи 

сегашната граница на урбаното подрачје со корекции предизвикани од 

новопланираниот автопат Штип-Виница-Берово, а се директно поврзани со 

клучката Кочани – Виница, автопатот и постоечкиот регионален пат Виница-

Берово. 
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Слика 4 Сообраќаен план за Изменување и дополнувања на ГУП за град Виница 
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Б) Водоводна инфраструктура 

Население кое е опфатено со услугите за водоснабдување изнесува 13 

836, вкупната должина на водоводната дистрибутивна мрежа изнесува  40,281 km  

и 17,526 km магистрални водови. 

Водоснабдителниот систем на град Виница го сочинуваат 3 доводни 

цевководи: првиот е цевковод кој ја доведува суровата вода од зафатот на река 

Градечка до фабриката за преработка на вода во должина од 3150 m, вториот е 

доводен цевковод од фабриката за преработка на вода до Стариот резервоар и е 

изведен од азбестни цевки во должина од 1700 m. 

За израмнување на часовната нерамномерна потрошувачка на вода 

изградени се три резервоари. 

Дистрибутивната мрежа е од комбиниран тип гранкаста и прстенеста во 

чиј состав има 42% ПВЦ цевки и 58% азбестни цевки. 

Планираната состојба за водоснабдувањето на град Виница ќе ги опфати 

потребите за вода, проширување на дистрибутивната мрежа, како и 

проширување на извориштата за вода. 

Во зависност од урбанистичкото и сообраќајно решение на градот 

водоводната мрежа е планирана како циркулациона со исклучок на поедини 

слепи краци. Загубите на вода ќе се намалат со реконструкција на водоводната 

мрежа и вградување на цевки со Ø 80 mm.  

В) Канализациона инфраструктура 

Услуги за одведување на отпадни води добиваат 12 607 жители, вкупната 

должина на канализационата мрежа изнесува 41 km и покриено е 95% од 

населението во урбана средина. 

Канализационата мрежа има 75% ПВЦ цевки и 25% азбестни цевки. 

Количината на фекалните води е во директна зависност со нормата за 

водоснабдување која изнесува Q=400l/жит./ден и се 80% од вкупните потреби 

што крајно изнесува Q=320l/жит./ден. 

Димензионирањето на канализационата мрежа ќе се врши според 

припадните површини кои треба да се одводнат и расположливите наклони на 

улиците.   

Г) Атмосферска  канализациона мрежа 

 За собирање и одведување на атмосферските води од планскиот опфат не 

постои посебен канализационен систем, освен што има главни проекти за 

неколку канали кои ги опфаќаат сливните површини од улица Маршал Тито, 

улица Браќа Миладиновци, улица Илинденска и бул.Индустриска. Се предвидува 

проекција на атмосферска канализација од сепаратен (засебен) систем, кој ќе се 

состои од посебни канали кои ќе се водат по главните сообраќајници и по 

сообраќајници за кои постојат услови за канализирање по гравитациски пат. 
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Атмосферската канализација ќе ги евакуира отпадните атмосферски води од 

кровните површини на објектите, од површините на улиците, како и од зелените 

површини.  

Како главни реципиенти за евакуација на атмосферските води ќе бидат 

реките Виничка и Градечка. 

 Д) Енергетска инфраструктура 

Општина Виница со електрична енергија се снабдува преку 35/10 KV 

трафостаница. Од електроенергетски постројки во Општина Виница изградена е 

хидроелектраната Калиманци со инсталирана моќност од 12,8 MW и просечно 

годишно производство од 14,9 GWh.   

Во изминатите години потрошувачката на електрична енергија кај сите 

видови на потрошувачи е во перманентен пораст. 

35 kV Далноводи: 

- Кочани-Виница 1 со должина од 8,5 km и преносна моќ од 21 MW, 

- Кочани-Виница 2 со должина од 10,1 km и преносна моќ од 21 MW, 

- ХЕ Калиманци-Виница со должина од 13,4 km и преносна моќ од 21 MW, 

- Берово-Виница 1 со должина од 36,44 km и преносна моќ од 17,6 MW 

Сите далноводи се влезно-излезни и во функција се само Кочани-Виница 1 

и Кочани-Виница 2. 

Во Општина Виница се изградени водови со вкупна должина од 77,2 km, 

55% од далноводите се постари од 20 години, 14% од трафостаниците се постари 

од 20 години, што како заклучок наведува дека кабелските и надземните водови 

се амортизирани во голем дел. 

3.3.4 Реализација на планското решение  

Реализацијата на Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница 

плански период 2012-2022 со планираното уредување на просторот, начинот на 

користење на истиот дава можности за позитивни ефекти во процесот на 

урбанизација на просторот, користење и уредување на градежното земјиште, 

заштита на коридорите за изградба на инфраструктурата, како и запирање на 

трендот за прекумерна пренамена на плодно земјиште во непродуктивни цели. 

Планот предвидува намалување на сообраќајниците кои имаат ранг на 

собирни улици.  

Во споредба со постојната површина на планскиот опфат каде се јавува 

површина од 247,20 ha неизградено земјиште, со планот се предвидува изградба 

на целата површина, при што дел од површината е и за новите сообраќајници и 

други пратечки содржини од јавен карактер кои овозможат современ развој на 

градот. 
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Со ова ќе се добие повеќе површина за градба со што искористеноста на 

земјиштето ќе биде поголема, а ќе се добие и поголема искористена густина по 

корисник, повеќе комуналии за Општината. 

3.3.5 Изводи од Просторниот План на Република Македонија  

Карактеристиките на планскиот опфат и директната компатибилност со 

Просторниот План на РМ (2002-2020) се дадени во Услови за планирање на 

просторот за изработка на ГУП за град Виница – Изменување и дополнување на 

ГУП за Град Виница плански период 2012-2022, изработени од Агенција за 

планирање на просторот (дадено во Поглавје 14.4.1). 

          

  Реонизација и категоризација на просторот на заштита   Водостопанска и енергетска инфраструктура 

    

           Систем на населби и сообраќајна мрежа                               Користење на земјиштето 
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4. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОСТОРОТ И  СЕГАШНА СОСТОЈБА СО 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Анализата на карактеристиките на подрачјето каде што се наоѓа 

локацијата на планскиот опфат на Изменување и дополнување на ГУП за Град 

Виница плански период 2012-2022 претставува појдовна точка за детерминирање 

на осетливите елементи на животната средина. Локацијата на планскиот опфат 

се наоѓа во Општина Виница, во градскоо јадро и во описот на животната 

средина за локацијата ќе се разгледуваат карактеристиките на градот и 

поширокото подрачје како и податоци кои се однесуваат на регионот. 

Збирот на вредности и обележја создадени од природата (релјефните 

карактеристики, геолошки, педолошки, хидрографски, климатски) како 

природни карактеристики имаат директно влијание врз животната средина на тој 

опфат. 

Неопходно е одредување на состојбата со медиумите на животната 

средина кои се како последица на активностите на човекот и природните 

обележја на предметниот опфат, со посебен осврт на оние медиуми кои веќе се 

идентификувани како најосетливи. Тие би биле и најзагрозени од реализацијата 

на Изменување и дополнување на Генерален Урбанистички план за Виница – 

изменување и дополнување на планскиот опфат пред и 2008-2018 година, 

категоризација на сообраќајна инфраструктура. 

4.1 КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОСТОРОТ 

4.1.1 Географска положбa 

Општината Виница,според просторно-географската положба, се наоѓа во 

Источна Македонија. Го зафаќа југо-источниот дел од Виничко - Кочанската 

котлина и ридско- планинскиот дел од планина Плачковица, Обозна и Голак. 

Поголемиот дел од општинското подрачје претставува планинско-ридски предел 

со надморска височина од 301 до 926 m.  

 Територијата на општината 

зафаќа површина од 432 km и тоа 

претставува 1.7% од територијата на Р. 

Македонија. По територијата и бројот 

на населби ,општината Виница спаѓа во 

редот на малите општини во 

Републиката, заедно со општините 

Дебар (274 km) и Валандово (331 km). 

Според новата територијална 
поделба на Република Македонија и 
пописот од 1994 година во општина 

Виница припаѓаат 16 населени места со 17058 жители. Над 58.5 % или 9971 
жители живеат во градот Виница кој претставува административен, економски и 
културен центар на Виничка општина. По својата положба, антропогеографски 
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карактеристики, културно-историски развоји значење, Виница е град кој оставил 
забележителни траги во македонската историја.  

Во геопрометна смисла, територијата на општината, расположена е во 
средишниот дел на Источна Македонија помеѓу Малешевско - Пијанечката 
котлина од исток, Осоговијата на север,Кочанското Поле на запад и Струмичко- 
Радовишката котлина на југ. Овие котлини во источниот дел на Републиката се 
јавуваат како главни комуникациски коридори во правец на НР Бугарија. На 
југоисточната страна на Кочанската Котлина, во подножјето на планината 
Плачковица,таму каде што реките Виничка и Градечка го напуштаат планинскиот 
предел се простира градот Виница. Со досегашниот третман и развој општината 
Виница припаѓа на Кочанскиот регион, со центар во град Кочани и со 
второстепено економско и политичко-просветно значење на истоимениот регион. 
Во географска смисла од најголемо значење за општината е агисталниот пат М-5 
кој во дел од трасата сеуште не е завршен, делницата Велес-Прилеп, и кој 
всушност го преставува меѓународниот коридор запад-исток. Овој коридор е со 
силни потенцијали за поврзување на развиениот Запад (Италија, Франција, 
Шпанија итн.) со недоволно развиените земји на Исток (Бугарија и Романија), кој 
не е максимално искористен и покрај тоа што е со второстепено значење во 
однос на коридорот М-1 истовремено и меѓународен правец.   

Од големо значење за општината, а и самиот град е регионалниот правец 
Кочани - Берово со можност на продолжување кон НР Бугарија,како дел од 
идната сообраќајна трансферзала Велес-Штип-Кочани-Делчево-НРБугарија, чија 
траса се предвидува да минува низ северниот дел на општината.  

Постојат природни погодности за поврзување со општината Штип,како 
најголема и централна населба во Источна Македонија,преку населбата Зрновци, 
што во текот на изработка на овој ГУП за Виница е веќе во реализација и што ќе 
има посебно значење за развојот на стопанството на Виница. Директни 
сообраќајни врски со соседите на југ и на исток не постојат,поради природни 
препреки (пл. Плачковица) па денес сообраќајот со овие соседи се обавува по 
долината на р. Брегалница, и р.Осојница т.е. превојот Обозна. 

Виница се наоѓа на рабниот дел на Кочанската Котлина, во  долинското 
проширение на Виничка река, на надморска височина од околу 400m. На југ од 
градот се издига ридско-планинскиот простор на Грнчарка  (513 м.н.в.), како дел 
од падините на планината Плачковица,која стрмо се издига кон југ и достига 
височина од 1754 m. Во правец на останатите страни од градот се простира 
Кочанската Котлина како макроформна рамнина на апсолутна височина од 350-
400 м.н.в. 

Според новата територијална поделба од 2004 год., општина Виница 
заедно со градот Виница брои 16 населени места. 

Северната граница на општината Виница е со територијата на општина 
Каменица, од исток со општината Делчево и Берово, додека на југ и југоисток 
општината Виница граничи со општината Радовиш а на запад е територијата на 
општините: Зрновци и Карбинци. 

Местоположбата на планскиот опфат го опфаќа градот Виница со 
површина од 491,45 ha и е прикажана на Слика 5. 
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  Слика 5 Местоположба на предметниот опфат на Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-2022, категоризација на 

сообраќајна инфраструктура
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4.1.2 Релјеф  

Во создавањето на релјефната структура во Виничка општина, значајно 

влијание имале тектонските движења настанати во различни фази на развитокот 

и на различни начини. Градот лежи на допирот на просторното Кочанско дно, 

рабниот дел на Кочанската Котлина, во долинско проширување на Виничка 

Река,на надморска височина од околу 400 м. од север. На југ од градот се издига 

ридско-планинскиот простор на Грнчарка (513 м.н.в.), како дел од падините на 

масивите на планина Плачковица која стрмо се издига кон југ и достига височина 

од 1754 m. Како резултат на тоа, релјефната физиономија на територијата која ја 

зафаќа градот и неговото непосредно опкружување претставува авничарско-

ридски простор кој според наклоните може да се раздели во три рељефни 

целини: планинскиот, ритчестиот и низинскиот релјеф. 

 

Слика 6  Дел од релјефот во планскиот опфат 

Рамничарскиот релјеф на општината го чини теренот со надморска 

височина од 39 до 450 m. Главниот претставник на оваа релјефна структура е 

Виничко-Кочанската котлина, т.е. рамничарскиот простор и акумулативните 

флувијални форми -плавини на Виничка и Градечка Река. Овие терени имаат 

поволна експозиција кон сонцето. Земјиштето е со наклон до 10% и заедно со 

платоите на пониските пространи и мошне плодни алувијални тераси од страна 

на Виничка и Градечка река, има можности за висок развој на полјоделството.  

Ридестиот релјеф го чинат издвоени орографски целини како ридести 

мезоформи, кои заедно претставуваат голема разбиена површина наклонета кон 

Виничко-Кочанската Котлина и пониските слоеви во Виничката општина.Овој 

релјеф го чини теренот со надморска височина од 500-1000 m. Во источниот дел 

на Виничката општина се протегаат планините Обозна и Голак.  

Беровската Котлина и дел од Виничко-Кочанската Котлина.Овие простори 

претежно се обезшумени, голи и со претежно деградирани пасишта.  

Планинскиот релјеф во општина Виница го чинат издвоени орографски 

целини, како планински макроформи, кои во зависност од надморската 

височина, им припаѓаат на високите планини. Планинскиот регион е богат со 
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пасишта и шуми,особено листопадни, но е слабо населен и неразвиен.Главни 

претставници на овој релјеф се планините Плачковица, Обозна и Голак. 

Терените со наклон над 20%, јужно од градот кои стрмно се издигаат над долини 

неповолни за градба, претставуваат природна бариера за просторно ширење на 

градот во таа насока. Хетерогената релјефна структура на просторот на 

општината ја илустрира хипсометрискиот приказ кој,укажува на доминација на 

ридсо планинскиот простор со над 700 метри надморска височина (70%), мала 

астапеност на ридско земјиште помеѓу 500 и 700 м.н. в. (околу18%) и особено 

мала застапеност на рамничарско земјиште до 500 м.н.в. (околу13%).  

Градот распространет на работ од живописната планина Плачковица и 

богатото оризово поле на Виничко-Кочанската Котлина, со согледувањата од 

извршената анализа на релјефните карактеристики овозможува развој на 

планска урбана изградба на градот во сите правци освен на југ од каде се издига 

ридско-планинскиот простор. 

Метални и неметални суровини  

 Просторот на општината обилува со разновидни минералошко- 

петрографски комплекси, кои содржат, или пак сами представуваат, корисни 

минерални суровини. Со досегашните истражувања риени се метални и 

неметални минерални суровини. Неметалните по број на наоѓалишта ,видови и 

утврдени количества значително се позастапени. Металните појави ограничени 

се на железона локалитетите Чепилица, Трсино. Рудната зона има ширина 75-

200м.Резултатите од истражувањата се позитивни. Метални појави има и кај 

локакитетот Жуборец,југоисточно од  

Неметалните суровини застапени се со: песоци, лапорци, кварцити, глини, 

фелдспати, вермикулит и др. Појави на фелдспати откриени се кај Пеклани и 

Преност, песоци кај Орлик, Крушево, Трсинска река, кварцит кај Штепка, 

Киселица, Среден рид и Дрковац,лапорци кај Софино,цигларска глина на осум 

локалитети, гранити кај Ржаник и огнеотпорна глина кај Крушево. Посебно 

внимание за натамошно истражување заслужуваат: железната руда, кварците, 

кварцните песоци, лапорците и цигларски глини.     

4.1.3 Клима 

Според географската положба, Виница и Виничко се изложени на 

влијанијата на континентално-субмедитеранската клима. Тоа е типично 

транслационо подрачје и во него се комбинираат влијанијата на 

субмедитеранската и источноконтиненталната клима. При тоа, за климата во 

Виничка општина од големо значење е нејзината диспозитивна положба помеѓу 

двете грамадни маси - Осоговските Планини и Плачковица,како и 

конфигурацијата на самата Виничко-Кочанска Котлина, која што е широко 

отворена кон запад,а од сите страни е оградена со високи планини. На тој 

начин,Котлината, каде што припаѓа и Виничката општина, е заштитена од 

директното влијание на северните воздушни маси со планинскиот масив 
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Осогово,а заштитена е и од директните јужни влијанија со планинскиот масив 

Плачковица.  

 Покрај географската ширина,надморската висина и пробивот на топол 

воздух по долината на р.Брегалница откај Повардарието, врз климата во Виничко 

влијаат и други фактори кои незначително ја модифицираат. Поголемата 

надморска висина и близината на Плачковица придонесуваат летните горештини 

да бидат поретки во источните делови на Виничката општина.Климата е 

карактеристична по тоа што тука се судираат две различни струења. Имено,по 

текот на р.Брегалница и Осојница, продира во реонот изменето медитеранска 

клима,а откај Плачковица и Голак пробива континентална клима. Влијанијата на 

овие две климатски струења се гледаат и преку одгледувањето на некои 

земјоделски култури , на пример: афион, ориз, тутун и др., карактеристично за 

медитеранската клима: рж, овес, овошни насади, карактеристично за 

континенталната клима.  

 Ветровите се исто така честа појава во Виничко.Застапени се  ветровите 

од сите 8 правци со доминација на ветровите од југозападен правец како и 

североисточен правец. Југозападниот ветар е со просечни честини 

178%.Најголема зачестеност има југозападниот ветар,со просечна годишна 

брзина од 2,5m/sec. и максимална брзина од 16,0m/sec. Втор по зачестеност 

североисточниот ветар со просечна честина104 % и брзина 24 m/sec. На Слика 7 

е прикажана ружата на ветрови на предметниот опфат. 

 

Слика 7 Карактеристики на ружа на ветрови за предметното подрачје 



Извештај за Стратегиска оцена на плански документ врз животната средина Изменување и дополнување на ГУП за Град 
Виница плански период 2012-2022 

40 

Пределот каде се наоѓа предметниот опфат е изложен на 

влијанијата на континентално – субмедитеранска клима. Просечната 

годишна температура изнесува 10 ºС. Најладен месец е јануари со 1,2 ºС, а 

најтопол јуни со 18 ºС, со ветрови кои преовладуваат од јужен и 

северозападен правец. 

4.1.4 Население 

Бројот на население во Општина Виница, постојано варира поради социо – 

економските промени во општеството, така да до 1961 година населението се 

намалува поради иселување на населението од Општината, а потоа расте 

градското население, но за цело време се чувствува миграција село – град и 

иселување на населението во поголемите градови и во странство. Поради тоа во 

периодот 1995-2005 се јавува повторно намалување на населението и во 2005 

година во општината живееле околу 19000 жители, од кои во градот живеат 

околу 10000. Според образование доминира население со средно и пониско 

образование. Според Статистичкиот Годишник од 2013 година (Државен 

Завод за статистика) во Општина Виница живеат вкупно 19.938 жители во 

6.260 домаќинства. 

Главен проблем во општината е големата невработеност која изнесува 

дури 46% од работоспособното население и заради тоа се потребни интензивни 

активности да се подобрат условите за нови вработувања. 

                       Табела 5 Население според населени места во општина Виница  

НАСЕЛЕНО МЕСТО  1971 1981 1991 1994 2002 

Виница  5.993 8.494 10.424 9.971 10.863 

Виничка Кршла  378 212 138 119 99 

Градец  1.132 1.245 1.191 1.175 1245 

Грљани  595 501 335 326 206 

Драгобраште  722 623 490 469 392 

Истибања  1.242 1.446 1.489 1.418 1476 

Јакимово  562 722 986 928 1.101 

Калиманци  731 535 350 311 239 

Крушево   222 196 170 142 121 

Лаки  712 560 425 397 314 

Лески  349 429 506 489 579 

Пекљани  464 495 610 459 432 
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НАСЕЛЕНО МЕСТО  1971 1981 1991 1994 2002 

Трсино  692 659 704 749 730 

Црн Камен  211 173 117 105 107 

Липец  622 527 475 472 430 

Блатец 1.813 1.740 1.663 1.553 1.594 

Вкупно 14.445 18.557 20.071 19.081 19.938 

             * Извор: Државен завод за статистика (Статистички Годишник 2013) 

4.1.5 Стопанство 

Во општина Виница, населението главно се занимава со земјоделие, 

додека во градот доминираат неколку индустриски објекти од различни сектори 

и услужните дејности. Во поглед на локалниот економски потенцијал и 

расположивите стопански капацитети, Општина Виница се вбројува во 

категориите на општини во развој. Најразвиени значајни стопански гранки се:  

текстилната, дрвната индустрија, индустријата за градежните материјали и за 

производството на мебел, како и прехрамбената индустрија и цвеќарството.  

Главни индустриски капацитети во Виница се: Фабриката за градежни 

материјали „Тондах“, Текстилните фабрики „Трико“, „Винка“ и „Виничанка“, 

дрвно преработувачките капацитети „Мебел – Ви“ и „Мебел Трејд“, 

прехранбената индустрија „Винчини“, производството на цвеќе и семе „SBW 

Ромеро Витро“ и други помали капацитети. 

Развој на градот Виница е темели на обнова и реконструкција на 

постојната индустрија и на поголема застапеност на услужните дејности. 

Планирани се изградби на нови стопански капацитети од мало и средно 

стопанство, со создавање на услови за траен и одржлив стопански развој. 

                                                              

        

        А) Дрвно преработувачки капацитет "Мебел – Ви"      Б) Прехрамбена индустрија "Винчини" 
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В)Производство на глинени ќерамиди “ТОНДАХ”  Г) Текстилна компанија “Виничанка” 

      Слика 8  Дел од стопанските капацитети во градот Виница 

 

4.1.6 Културно наследство 

Општина Виница претставува културна ризница со многу 

зачувани споменици од најраните времиња до денес.  

Животот на овие простори се одвивал 

организирано и зачувал белези од своите 

прапочетоци уште од периодот на неолитот, 

бронзеното време, античкиот, римскиот, 

ранохристијанскиот период се до доцниот 

среден век. За ова сведочат големиот број на 

археолошки наоѓалишта (до сега се 

регистрирани 96) со потвредни населби тврдини, базилики, 

некрополи и гробници. Преку нив може да се проследат обичаите и традициите 

од животот на овие македонски простори кои зборуваат за висок степен на 

цивилизација и култура.    

   

Слика 9Теракотни икони од Виничко Кале 

Најпознат археолошки локалитет во општина Виница е Виничкото Кале 

каде се пронајдени автентични теракотни икони од ранохристијанскиот период 

кои пленат со својата оригиналност. Се наоѓа на југозападниот брег на 

градот Виница, висок околу 70 m, покрај патот Виница - Лески, со градби покрај 

градскиот бедем од 4-6 век целосно зачувани. Oд 1985 година се започнало со 

археолошки ископувања кои непрекинато траат до денес, пронајдени се 

садови, предмети од бронза, железо и коска, накит, монети и друго. Откриен е и 

истражен богат женски гроб од 12 век во кој се најдени 9 стаклени и 4 бронзени 

http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC
http://mk.wikipedia.org/wiki/1985
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%82
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE
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позлатени белезици, 11 бронзени прстени (неколку позлатени) и најзначајното 

откритие од доцноантичката и ранохристијанската фаза на Виничко Кале, 

претставуваат теракотните икони кои биле предмет на истражување на повеќе 

трудови. За зачувување на културното наследство за потребите на ГУП на градот, 

изработен е Елаборат од страна на Националниот конзерваторски центар – 

Скопје, Заштитно конзерваторски основи на недвижно културно наследство.  

 

Слика 10 Виничко Кале 

На просторот кој е предмет на изработка на Изменување и 

дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-2022 нема 

евидентирано природно наследство.  

4.2 ОПИС НА СЕГАШНАТА СОСТОЈБА СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

Општината Виница спаѓа во редот на неоптоварени средини во однос на 

животната средина, како резултат на малиот број на жители, незастапеноста на 

тешка индустрија, местоположбата, климатските фактори и секако грижата за 

животната средина. 

4.2.1 Воздух 

Извори на загадувањето на воздухот во Општината и градот се 

индустриските капацитети, издувните гасови од возилата и домаќинствата за 

време на грејната сезона (90% од населението се грее и готви на огревно дрво).  

Со цел да се воспостави интегриран и ефикасен систем на мерки за 

управување со квалитетот на воздухот на национално и локално ниво, 

Министерството за животна средина и просторно планирање во 2005 год. 

подготви Катастар и карта на загадувачи и загадувачки материи во воздухот за 

Македонија. Во Катастерот се дадени вредностите на загадувачки супстанции на 

годишно ниво од деловни субјекти, домашни ложишта и бензински пумпи како 

главни извори на загадување на воздухот кои директно влијаат на квалитетот на 

воздухот на едно подрачје.  

Подрачјето на Општина Виница е опфатено во Источниот плански регион и 

годишните податоци за 2010 год. за емисии на загадувачки супстанции од 

различни извори се сумирани од страна на експертот и прикажани во Табела 6. 

Од сумарните податоци се гледа дека најголемите емисии на загадувачки 

материи изразени преку годишни количества на јаглероден двооксид и 

јаглероден моноксид потекнуваат од индустријата и од домашните ложишта на 

http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD
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огревно дрво. Карактеристично за овој регион е високиот удел (во Виница дури 

до 90%) на користење на дрво за греење и готвење.  

За разлика од овие две загадувачки материи, количествата на азотни 

оксиди и суспендирани честички кои потекнуваат од индустријата се многу мали, 

додека повторно огревното дрво создава значително количество на емисии на 

тврди суспендирани честички. Лесно испарливите супстанции како резултат на 

испарувањата од бензиските пумпи се на ниско ниво.  

Табела 6 Количество на загадувачки материи во воздухот во Источниот плански регион 

Регион Извор на емисии Загадувачкa супстанциja [t/god] 

И
с
то

ч
е
н

 

SO2 CO NOx TSP 

Загадување од индустриски 

субјекти  
959 482 242 71 

% во однос на вкупните емисии во 

Република Македонија  
10% 3% 1% 0,3% 

Домашни ложишта на огревно дрво 4210 13521 138 391 

% во однос на вкупните емисии во 

Република Македонија  
13% 13% 0,1% 13% 

Бензиски пумпи 

Лесно испарливи органски 

соединенија NMVOC [t/god] 

бензин дизел ЕЛ масло 

30,8 33,7 20,1 

% во однос на вкупните емисии во 

Република Македонија  
7% 7% 8% 

 

Во градот Виница и во целата општина не постои станица за следење на 

состојбите со квалитетот на воздухот, најблиската е во градот Кочани. Фиксната 

мониторинг станица во Кочани е поставена во дворот на ОУ “Љупчо Сантов” во 

рамките на Државната мониторинг мрежа и истата служи за континуирано 

следење на состојбата со квалитетот на воздухот. Станицата следи еколошки и 

метеоролошки параметри: јаглерод моноксид CO(mg/m3), сулфур диоксид SО2 

(µg/m3 ), озон О3(µg/m3), суспендирани честички со големина на честичките од 

10 микрони PM10(µg/m3), брзина и насока на ветер, температура, притисок, 

влажност на воздухот, глобална радијација и др. параметри. Во Табела 7 се 
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прикажани просечните годишни концентрации на гасови во воздухот измерени со 

фиксната мониторинг станица во Кочани за целиот источен регион.  

Табела 7 Гранични вредности за човековото здравје и пречекорување на годишно ниво на мерно 

место Кочани 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 
350 200 - - - 

Колку пати е надмината 1h гранична 

вредност во 2010 година 
0 0 - - - 

Гранична 24h вредност за заштита на 

човековото здравје за 2010 
125 

40/годи

шно 
59 

10/осум

часовна 
 

Колку пати е надмината 24h гранична 

вредност за 2010 год. 
0 0 62 

0/осумч

асовна 
 

Целна вредност за човековото здравје     120 

Колку пати е надмината целната 

вредност за 2010 год. 
    50 

     Извор:Извештај за оценка на квалитетот на воздухот за концентрациите на SО2, NOx, CO, PM10, O3, 

Pb, Ni, Cd во РМ, Министерство за животна средина и просторно планирање,2012 

Податоците од извршените мерења во целиот источен регион во кој спаѓа 

и Град Виница покажуваат пречекорување на граничните вредности за заштита 

на човековото здравје во 2010 год. во поглед на концентрации на суспендирани 

честички со големина од 10 микрони (62 пати во текот на цела 2010 год.) како 

резултат на употребата на огревно дрво, но сепак значајно е да се нагласи дека 

за другите супстанции нема пречекорување на граничните вредности.  

4.2.2 Вода 

Хидрографијата на Виничка општина ја сочинуваат: речната мрежа, 

вештачката акумулација и многубројните извори, меѓу кои и минералните.  

 Самиот град Виница лежи на терени сиромашни со вода поради што  и 

хидрографската мрежа е мошне ретка, сочинета од постојаните реки Виничка и 

Градечка Река и неколку повремени 

текови,кои припаѓаат на сливното 

подрачје на река Брегалница.  

Виничка Река претставува лева 

притока на реката Осојница.  Зафаќа 
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вкупна сливна површина од 39,57 km2,а должината на текот изнесува 18 

км.Среден годишен протек кај захватот изнесува 70 l/sec., а при подолги сушни 

периоди преку лето може да се намали дури и на 12-14 l/sec.Нејзините потоци 

преку годината имаат минимални количини вода,а во врнежливите периоди се 

исполнуваат.Постои можност за користење на водата од Виничка Река за 

наводнување на обработливите површини.Коритото на оваа река е регулирано во 

должина од 1500 m, со што просторот каде што протекува е целосно заштитен од 

поплави. 

                                                                    Слика 11 Виничка река 

Градечка река ,со вкупна должина на морските сливови од 18 km и  со 

вкупна површина на сливот од 55.31 km2 нема свој посебен извор. Ја сочинуваат 

повеќе безимени потоци кои ја формираат неа, а потоа таа се влива каколева 

притока во р. Брегалница.Поголема е од Виничка река ,а протекот кај зафатот на 

акомулацијата изнесува 305 l/sec.Најмалиот протек изнесува околу 30 l/sec. и 

истиот укажува на големо варирање на протокот и водостојот.Водата е 

искористена за наводнување на еден дел од Виничкото Поле. Коритото на 

Градечка Река е регулирано од една страна, во должина од 2000 m, со што 

просторот каде што протекува е целосно заштитен од поплави.  

 

Слика 12 Градечка река 

 Овие две реки Виничка и Градечка ги прифаќаат сите води над  градот, а 

под градот се типично рамничарски. Движењето на подземните води ја следи 

насоката на движење на природниот одвод на површинските води во речните 

токови.Во самата алувијална рамнина има и подземни води, но за нив се уште 

нема сознание.Подземните води луѓето ги користат преку копање на бунари и 

оставување на пумпи кои служат воглавном за индивидуални потреби на 

населението.  

 Регулацијата на овие реки сеуште е недоволна над и под градот,  што е 

случај и со пороите насочени кон градот. Поради нивните карактеристики: мали 

сливни површини, мали должини, голем наклон во средниот и горниот тек, 

имаат буичарски карактер и нанесуваат штети на градот како и го нарушуваат 

квалитетот на обработливите површинипосебно на оние опфатени со 

хидромелиоративниот систем, а во горниот дел на сливот се зафатени со 

интензивни процеси на ерозија.  
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Од хидрографски аспект карактеристично и доста значајно е  постоењето 

на еден термоминерален извор во јужната страна на село Истибања. Водата 

претставува огромно богатство,а некогаш постоела и бања. За оваа бања има 

податоци уште одтурско време. Но, по еден силен земјотрес во почетокот на 20 

век,водата се изгубила. Дури во 1982 година повторно е изведена на 

површина,благодарение на современиот начин на дупчење на земјата. 

Дупчењето е на три места.Од првата дупнатина излегла вода со температура од 

66,40C со јачина од 12 l/sec., од втората излегла вода 670C со јачина од 5 l/sec., 

додека од третата дупнатина излегла вода со температура од 56,60C со јачина од 

4,2 l/sec.Од големо значење како за Виничка општина,така и за с. Истибање,е 

топлата минерална вода.Со неа е овозможено производство на цвеќе во 

“Ромеро” од Виница, а во иднина се очекува тамуда се развие и туризмот, 

особено бањскиот по доградбата на започнатата бања. 

Акумулацијата Кнежево е дел од ХС „Злетовица“ кој е во фаза на 

изградба. Со изградбата на ХС „Злетовица“ ќе се овозможи водоснабдување на 

преку 100.000 жители во општините Кратово, Пробиштип, Штип, Св. Николе, 

Карбинци и Лозово; наводнување на 3.100 ха обработливи површини и 

производство на електрична енергија. Со изградбата на хидросистемот ќе се 

реализира и определбата во просторното планирање за максимално користење 

на изворниците за вода и синхронизирана изградба на водостопански објекти со 

кои се овозможува поголем број на корисници да се снабдуваат со квалитетна 

вода. 

Акумулацијата “Калиманци”, која со 

мал дел навлегува во  североисточниот дел 

на општината Виница е значаен 

хидроенергетски потенцијал за општината, 

бидејќи однего се наводнуваат околу 930 ha 

обработлива површина, од кои 97% во 

приватен и 3% во општествен сектор. Од 

протечните води на Осојничка, Градечка и 

Виничка Река се наводнуваат 210 ha плодна 

земја. Вкупно се наводнуваат 1140 ha.  

                                                                             Слика 13 Акумулација Калиманци 

Поради големите осцилации на водното огледало,особено за време  на 

вегатициониот период кога нивото се намалува а обалите се каливи, мали се 

можностите за користење на езерото “Калиманци” во рекреативните цели. 

ЈП “Солидарност” Виница е надлежно за водоснабдување и одведување на 

отпадни води во Општина Виница. Вкупни количини произведена вода за реонот 

на водоснабдување, вклучително и количините од фабриките за вода под 

ингеренции на претпријатието и набавената третирана вода, доколку постои 

изнесува 1,441 m3. Во 2012 се извршени вкупно 260 испитувања на вода за пиење 

земена од дистрибутивната мрежа за тестирање за присуство на резидуален хлор  
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согласно законските барања/регулативи. Количини на отпадни води собрани 

преку канализационата мрежа или преку танкер изнесуваат 798,764 m3, количини 

на собрани отпадни води за домаќинство е 599,385 m3, Количини на собрани 

отпадни води за индустриски и комерцијални субјекти 210,379 m3. 

Фабриката за преработка на вода за пиење е димензионирана за 

максимален капацитет од Q=120 l/sec. Зафатената површинска вода од река  

Градечка за да го добие потребниот квалитет за пиење потребна е нејзина 

преработка. Фабриката за преработка на 

вода е составена од објекти каде водата 

се меша со флокуланти, во базени за 

коагулација, ламинирани таложници, 

резервоари за чиста вода, магацински 

простор за хемикалии (алуминиумски 

сулфат, полиелектролит и вар), простор 

за подготовка и дозирање на 

хемикалиите, како и хлоринаторска 

станица за дезинфекција на водата.  

                                                                                      Слика 14 Фабрика за вода 

За наводнување на обработливите површини во Водостопанско Подрачје 

„Средна и Долна Брегалница“ изградени се системи за наводнување кои 

покриваат површина од 25.758 ha. За планскиот период до 2020 година се 

предвидува во ВП „Средна и Долна Брегалница“ да се наводнуваат вкупно 49.069 

ha. 

4.2.3 Отпад 

Управувањето со отпадот во Општина Виница се разгледува во поглед на 

неговото создавање, селекцијата на различни посебни видови на отпад, 

собирањето на отпадот, транспортот, третманот и неговото финално 

отстранување. Управувањето со комуналниот отпад е во целосна  надлежност на  

локалната самоуправа, директно е поврзано со урбанистичките планови за 

користење на локалното земјиште и треба да е во согласност со националните 

стратешки документи – Националниот План за управување со отпадот и 

Националната Стратегија за управување со отпадот и други документи кои го 

планираат неговото управување. 

Правилното управување со отпадот спрема општо прифатените светски 

норми ќе го намали влијанието на отпадот врз почвата (преку неконтролирано 

исфрлање на отпадот), подземните води (директно загадени со тек на време од 

неконтролираното исфрлање на отпадот)  и воздухот  (преку горење на отпадот 

на отворен простор). Намалувањето на негативното влијание ќе придонесе кон 

подобрување на здравствената состојба на жителите на населените места во 

Општина Виница. 
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Управувањето со различните фракции на отпад од домаќинствата во 

Општина Виница е проблем, не многу различен од другите општини во 

Македонија. Општината има формирано Јавно комунално претпријатие 

“Солидарност” кое има 80 вработени и се грижи за собирање, транспорт и 

финално отстранување на комуналниот цврст отпад, како и за одржување на 

водоснабдителните системи, јавното градско зеленило и водотеците, и за 

зафаќање, преработка и дистрибуција на вода за пиење. 13 326  жители на 

Општина Виница добиваат услуги за собирање на смет од ЈП “Солидарност” 

односно 68,7% од територијата на Општината. Покриеноста на населени места во 

Општина Виница со услуги на ЈП “Солидарност” е прикажана во Табела 8. 

 

Табела 8 Покриеност на населени места со комунални услуги од ЈП “Солидарност” Виница 

Населби во 

Општина Виница 

Територијална 

покриеност  

Блатец 100% 

Виница 100% 

Виничка Кришла 0% 

Градец 30% 

Грљани 0% 

Драгобраше 30% 

Истибања  100% 

Јакимово  100% 

Калиманци 0% 

Крушево 0% 

Лаки  0% 

Лески 100% 

Липец  0% 

Пекљани 100% 

Тросино  0% 

Црн Камен  0% 
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Секое домаќинство од урбаните населби во градот Виница има канти за 

привремено отстранување на отпад (500-700 контејнери), додека пред 

административните згради (банки, болница, школо, пошта, општински згради) 

отпадот се собира во метални контејнери. Соодветни канти за привремено 

депонирање на отпадот има 80% од домаќинствата низ целата територија на 

Општина Виница. Собирањето на отпад се врши два пати неделно, додека во 

населбите со викендички како и во Општината Лески еднаш неделно.  

Составот на комуналниот цврст отпад го сочинуваат (ПЕТ шишиња, хартија 

и картон, стакло, текстил, храна, отпад од земјоделски активности од дворовите  

на домаќинствата, итн.). Составот варира во зависност од сезоната, во пролет и 

есен содржината на отпад од земјоделските активности се зголемува. Согласно 

податоците добиени од ЈП “Солидарност” составот на отпадот кој е собран во 

2009, 2010 и 2011 гоина е прикажан во  

Табела 9. 

Табела 9 Состав на отпадот кој е собран во Општина Виница во 2009,2010 и 2011 година  

 Тип на отпад 2009 2010 2011 

Хартија 115.74 93.63 111.28 

Стакло 47.45 38.38 45.62 

Пластика 262.76 212.57 252.63 

Метал 94.54 76.48 90.89 

Биоразградлив 

отпад 
494.24 567.04 673.90 

Текстил 
180.44 145.98 173.49 

Мешан 

комунален 

отпад 

2399.33 1773.82 2108.10 

Од анализа на податоците може да се заклучи дека најголем % отпаѓа на 

комуналниот отпад, потоа следи пластиката, биоразградивиот отпад и хартија и 

текстил. 

На графиците кои следат подолу е прикажан составот на собран цврст 

отпад за 2009, 2010 и 2011 година 
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А) Состав на собран цврст отпад 2009 

 

                   Б) Состав на собран цврст отпад 2010 

 

В) Состав на собран цврст отпад 2011 
Слика 15 Состав на собран цврст отпад во Општина Виница  

На Слика 16 е даден споредбен приказ на собран цврст отпад за 2009, 2010 

и 2011 година од кој може да се заклучи дека комуналниот отпад доминира, но 

бележи извесно опаѓање со тек на годините. 
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Слика 16 Споредбен приказ на собран цврст отпад за 2009, 2010 и 2011 година 

Вкупната количина на собран и депониран отпад во 2012 година 

изнесувала 2,850 t. 

Во близина на Градот Виница постојат две депонии: депонија за комунален 

цврст отпад која се наоѓа на околу 2-3 километри од Градот Виница во близина 

на населбата Лески и депонија за инертен отпад во местото наречено Сушица.   

Вкупната површина на општинската депонија за комунален цврст отпад е 

7320 m2 и целата површина е активна. До 2011 година вкупната површина на 

депонија изнесувала 2500 m2.  

Иако има поставено ограда, безбедносна служба, постојните практики на 

отстранување на отпадот не се во согласност со технички и еколошки стандарди. 

Депонијата претставуваа ризик за загадување на воздухот, почвата, 

површинските и подземните води, како и потенцијален ризик за биолошката 

разновидност, земјоделското земјиште и здравјето на луѓето поради таложење 

на мешан опасен и неопасен отпад. Дополнителен проблем за животната 

средина претставува близина на населбата Лески и проблеми со мирисот за 

време на палење на комуналниот отпад на отворено.   
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 Слика 17 Депонија Лески за комунален отпад во Општина Виница 

Дел од индустрискиот отпад кој се создава  во  стопанските  капацитети  

се рециклира,  а  остатокот  се  депонира заедно со комуналниот отпад.  

Општината  има  одредено  место (депонија)  за  инертен  градежен  

отпад, земја и шут, каде населението самостојно го исфрла отпадот што се 

создава при уривање  на  објекти  и  копање  на  плацови.  Тоа  место  општината  

повремено  го уредува за да може да се исфрлаат нови количини.   

Помалите места не се опфатени со организирано собирање на отпадот 

(освен с.Блатец кое има сопствено јавно претпријатие „Кале“), 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 Брегалница. 

Во иднина се планира управувањето со отпадот да се одвива преку 

интегриран регионален пристап, со изградба на регионална депонија за 

источниот регион, додека општинската депонија би се користела како 

претоварна станица. 

4.2.4 Почва 

Земјиштето во Општината 

претежно се користи за земјоделие за 

што постојат добри природни и 

агротехнички услови. За оваа цел 

доминантно се користат почвите од I до 

IV бонитетна група, а останатите групи 

не можат да се користат за земјоделие 

бидејќи спаѓаат во еродирани почви со 

мали приноси. Причини за деградација 

на почвата се ерозијата, механичките 

оштетувања, користењето на 

агрохемиски средства, загадување со фрлање на отпад користење на загадени 

води за наводнување, неконтролираната сеча на шуми итн. Квалитетот на 
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почвата која се користи за земјоделие не е испитуван од 1982 и не се знае 

точната состојба.  

Со донесувањето на измените и дополните на Генералниот урбанистички 

план за градот Виница, скоро двојно се зголемува површината наменета за 

индустрија на сметка на земјоделското земјиште. Ова од една страна ќе 

предизвика зголемување на директното и индиректното загадување на почвата, 

но од друга страна, урбанизацијата ќе доведе до планско третирање на 

отпадните води и поголема контрола на состојбите со почвата. 

4.2.5 Растителен и животински свет 

Виница е расположена во типично аграрен предел. Основни белези  на 

појасот му дава релјефната структура, оризовите ниви и разновидност во 

сеидбените површини. Природната вегетација на рамничарските делови е доста 

изменета со интензивното одгледување ориз. Сочувани се само фрагменти од 

крајречната вегетација, а ливадската вегетација е ограничена на мали површини 

расфрлени по просторот на општината. 

Во ридско планинскиот дел природните услови овозможуваат појава  на 

два вегетациски височински појаси:дабов и буков.Иако градот е сместен во 

реонот на дабови шуми тие се среќаваат само како деградирани шуми во 

месноста “Добрава”. Дабовиот појас е испрекинат и главно го чинат шумите на 

благун и бел габер, распространети на најниските падини на Плачковица и 

низводно од Истибање, шумите на плоскач и цер со бел габер во Калиманско, 

потоа шумите на горун и црн јасен на Обозна, Голак и Плачковица и над нив, 

односно над шумите на благун и бел габер во највисоките делови на Плачковица, 

се среќаваат подгорската букова шума,на буковиот појас.  

 Шумите од дабовит појас, кои се во непосредна близина на градот,  се 

доста деградирани ,па донекаде и целосно уништени под непосредно влијание 

на човекот, а нивните остатоци се среќаваат само во мали енклави.  

 Во последните години се забележува и обнова на шумската  вегетација со 

превземање на акции запошумување, подигнување на овошни градини и лозја 

кои му даваат на просторот посебни пејсажни вредности.Под градот се простира 

типично аграрен пејсаж во чија структура доминираат оризовите ниви, потоа 

градинарските култури, а над градот присатни се лозјата и пасиштата.  

 Дрвја, тополи и врби, се јавуваат особено долж реките и тие 

претставуваат доминантни зелени артерии во пределот. Специфична 

карактеристика на градот Виница се комплексот тополови насади подигнати од 

месното население.Тие по својата местоположба претставуваат “бели дробови” 

на градоти се единствени по големината на опфатената површина во нашата 

држава.  
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                        Quercus pubescens                    Quercus populus              Quercus salix 

Релјефните форми - ридови распространети над градот се  доминантни 

облици и се воглавно под пасишта и лозја. Тие се пејсажно недоволно уредени и 

во голема мера, со процесите на ерозија и со несоодветна градежна 

активност,”дива градба”,е предизвикана деградација на просторот.На места се 

среќаваат шикари и шибјаци,а на поедини места доминираат брдски пасишта во 

кои се вклучени и голините од ободниот дел на котлината и пасиштата на 

напуштените ораници особено распространети во Калиманското поле. 

Најтипични пејсажи кои се создадени со активности на човекот се  градскиот, 

аграрниот пејсаж и индустрискиот пејсаж.Виница како градска населба е 

сместена во аграрен предел ,а описот на индустриските пејсажи е во тесна врска 

со градскиот пејсаж, бидејќи индустриската зона е составен дел на урбаната 

структура. Сталниот популациски и физички пораст на градот бара постигање на 

уште поголеми визуелни ефекти поради што треба посебно да се третира и 

пејсажниот аспект односно комплексните ефекти на индустрискара зона врз 

градската структура и обратно. 

Во одделни подрачја на општината присутен е разновиден дивеч.  

Неговото присуство особено е изразено во просторот на ловиштето “Плачковица” 

кое се протега на површина од 14,708 ха и кое целосно се наоѓа на територијата 

на општината. Од дивечот присутна е и крупна и ситна дивеч. Од крупната 

присутен е срнскиот дивеч, дивите свињи, волкот, а од ситниот, лисицата, 

куната творот, јазовецот и зајакот и од прелетната дивеч, еребицата камењарка 

и други.        

      

Cernus capreolus                                  Sus scrofa                                               lupus 
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Vulpes                                           martes                                    mephitis 

   

                                        Cuniculus - lepus                            perdix   

Слика 18  Дел од животинскиот свет во општина Виница 

Сегашниот фаунистички фонд го овозможува развојот на ловот, но  во таа 

смисла треба да се води сметка сосема да не се намали или уништи 

разновидното богатство од животински вид во општината Растителниот и 

животинскиот свет имаат големо значење за стопанството и животот на луѓето. 

Шумите имаат повеќекратно значење, зашто се користат како огревно дрво,а 

имаат и значење во заштитата на стрмниот терен од ерозија.При тоа, пасиштата 

се главен фактор за развојот на сточарството и постојан дом на дивите животни 

во општината. 

Во општината нема заштитени подрачја на природата.                                             

4.2.6 Бучава 

Состојбата со бучавата во Виница 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 Изменување и дополнување на Генерален 

Урбанистички план за Виница – изменување и дополнување на планскиот опфат 

пред и 2008-2018 година, категоризација на сообраќајна инфраструктура и 

класите на намени предвидени (сите класи на намени ќе бидат застапени, 

домувањето-А со најголем процент и производство, дистрибуција и сервиси-Г) со 
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овие измени во подрачјето (кое го опфаќа градот Виница со површина од 491,45 

ha) ќе бидат застапени сите IV степени на заштита од бучава и влијанието 

од изворите на бучавата во животната средина.  

 Подрачје со I степен на заштита од бучава (подрачје наменето за 

туризам и рекреација, подрачје во непосредна близина на здравствени 

установи за болничко лекување и подрачје на национални паркови или 

природни резервати) 

 Подрачје со II степен на заштита од бучава (подрачје кое е примано 

наменето за престој, односно станбен реон, подрачје во околина на 

објекти наменети за воспитна и образовна дејност, објекти за 

социјална заштита наменети за сместување на деца и стари лица и 

објекти за примарна здравствена заштита, подрачје на игралишта и 

јавни паркови, јавни зеленила и рекреациски површини и подрачја на 

локални паркови  

 Подрачје со III степен на заштита од бучава е подрачје каде е дозволен 

зафат во околината, во кое помалку ќе смета предизвикувањето на 

бучава, односно трговско-деловно-станбено подрачје, кое истовремено 

е наменето за престој, односно во кое има објекти во кои има 

заштитени простории, занаетчиски и слични дејности на производство 

(мешано подрачје), подрачје наменето за земјоделска дејност и јавни 

центри, каде се вршат управни, трговски, услужни и угостителски 

дејности  

 Подрачје со IV степен на заштита од бучава (подрачје каде е дозволен 

зафат во околината, во кое помалку ќе смета предизвикувањето на 

бучава, односно трговско – деловно подрачје, кое истовремено е 

наменето за престој, односно во кое има објекти во кои има заштитени 

простории, занаетчиски и слични дејности на производството (мешано 

подрачје), подрачје наменето за земјоделска дејност и јавни центри, 

каде се вршат управни, трговски, услужни или угостителски дејности) 

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 Виница и предметниот опфат 

беа идентификувани преку анализа на постоечката состојба со животната 

средина во Општина Виница и земајќи го во предвид Локалниот План за заштита 

на животната средина за град Виница (ЛЕАП) усвоен во 2006 год. каде се 

евидентирани клучните проблеми и предложени се мерки во облик на Акционен 

план за нивно надминување.    

Се очекува овие најкритични елементи на животната средина да 

претставуваат и најосетливи елементи при реализирање на целите на планскиот 

документ. Сегашните клучни еколошки проблеми во Општина Виница се дадени 

во Табела 10.  

Се разбира, ова се дел од проблемите со кои се соочуваат жителите на 

Општина Виница и не сите се релевантни за предметниот опфат на Изменување и 

дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-2022. Идентификувана 

е и релевантноста на клучните проблеми за предметниот опфат имајќи ги во 

предвид и локацијата и целите на планскиот документ. 

Најосетливи елементи на животната средина во предметниот опфат (Елементи на СОЖС) 

Отпад  Воздух Води Почва Население 
Климатски 

фактори 
Здравје 

Материјални 

добра 

 

Проблемите со генерирањето на отпадот се разгледуваат како влијание 

врз површинските и подземните води, влијание на загадувањето на почвите и 

индиректно како влијание врз квалитетот на воздухот и создавањето на 

стакленички гасови (климатски фактори). 

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.     



Извештај за Стратегиска оцена на плански документ врз животната средина Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-2022 

59 

Табела 10 Главни сегашни проблеми со елементите на животната средина во градот Виница 

Елементи на Стратегиска 

оцена на животната 

средина  

Проблем 

Релевантно  

за предметниот 

опфат 

Отпад  

Не селектирање на отпадот (комунален и индустриски) Х 

Не постоење на регионална депонија за комунален и неопасен индустриски отпад X 

Постоење на диви депонии покрај реките и патиштата Х 

Постоечката градска депонија (во близина на с. Лески) не ги исполнува стандардите 

согласно законските барања 
X 

Не е подготвен План и програма за управување со отпадот за Општина Виница и/или 

Источниот плански регион 
Х 

Воздух Непостоење на мониторинг станици за следење на квалитетот на воздухот во Општината Х 

Води 

Нерегулирани речни корита и излевање на реката Градечка X 

Директно испуштање на комуналните отпадни води во речните корита X 

Непостоење на атмосферска канализација во град Виница X 

Неискористеност на топлите геотермални води Х 

Непостоење на акумулација за водоснабдување и наводнување Х 

Непостоење на системи за прочистување на отпадни води од индустриските капацитети 

и за комуналните води 
X 



Извештај за Стратегиска оцена на плански документ врз животната средина Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-2022 

60 

Елементи на Стратегиска 

оцена на животната 

средина  

Проблем 

Релевантно  

за предметниот 

опфат 

Почва 

Загадување на почвата од неконтролирана употреба на хемиски заштитни средства  

Загадување на водата која се користи за наводнување со отпадни води  X 

Биодиверзитет (флора и 

фауна) 

Непочитување на забраните за лов на загрозени видови (срна и орел) Х 

Неконтролирано сечење на шумите Х 

Население 

Низок животен стандард и миграција на населението X 

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 

Климатски фактори 

Користење на огревно дрво како извор за затоплување и готвење  X 

Не користење на обновливи извори на енергија X 

Културно богатство Недоволно истражени археолошки локалитети  

Пејзаж Постоењето на диви депонии кои го нарушуваат визуелниот изглед Х 

Материјални добра 

Постоење на бесправни градби  Х 

Зафаќање на обработливо земјиште со индустриски капацитети Х 
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5. ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-

2022 е изработен врз основа на Програмата за изготвување на урбанистички 

планови, како и податоци од Проектната програма дефинирани во Локалната 

самоуправа Виница. Целта на Програмата на Општина Виница за изработка на 

урбанистички планови е да се добие решение кое ќе обезбеди усогласување на 

предметниот план со важечката законска и подзаконска регулатива и 

реализација на планираните намени на површини, согледувајки ги потребите на 

правните и физички лица и насоките за развој на градот и општината, при што ќе 

се овозможи изработка на Урбанистички план со кој ќе се реализирааат градби и 

комплекси со изградба на нови и потврдување на постојните градби и со 

можност за зголемување на нивната површина за градба.   

Целта на изработката на Изменување и дополнување на ГУП за Град 

Виница плански период 2012-2022. Парцијално, во неколку поглавја на 

документационата основа и планската документација на Изменување и 

дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-2022 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. 

Мотивот на Изменување и дополнување на Генерален Урбанистички План 

за Град Виница е измена на временски хоризонт на планот и негово 

терминирање на 2012-2022 година, како и измени во однос на категоризацијата 

на сообраќајната инфраструктура, е потребата за симнување на рангот на 

одредени сообраќајници, односно ревизија на претходната категоризација на 

истите во постоечкото старо јадро на градот каде доминира домувањето и 

овозможување на изработка на ДУП ови за истите површини во согласност со 

постоечката законска регулатива.   

Главната цел на планскиот документ е да се обезбеди измени во однос на 

категоризацијата на сообраќајната инфраструктура. 

Поединечните цели на планскиот документ се:  

 Обезбедување услови за позитивни ефекти во процесот на 

урбанизација; 

 Воспоставување на ефикасна контрола на користењето и уредување 

градежното земјиште; 

 Резервирање простори за изработка за изградба и користење на 

објекти или подрачја од јавен интерес; 

 Обезбедување и заштита на коридорите за изградба на 

инфраструктурата; 
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 Реализација на условите за планиран стопански развој и економски 

развој не само на локално туку и на регионално и национално ниво; 

 Запирање на тенденциите на прекумерна и стихијна пренамена на 

плодните површини по непродуктивни цели, особено во градските 

опкружувања; 

 Заштита на зоните на културно и природно наследство во изградба 

на времени и трајни градежни објекти. 

Се очекува реализацијата на Изменување и дополнување на ГУП за Град 

Виница со планираното уредување на просторот, да даде позитивни ефекти во 

процесот на урбанизација на просторот, користење и уредување на градежното 

земјиште, заштита на коридорите за изградба на инфраструктурата, како и 

запирање на трендот за прекумерна пренамена на плодно земјиште во 

непродуктивни цели. 

Со ова ќе се добие повеќе површина за градба со што искористеноста на 

земјиштето ќе биде поголема, а ќе се добие и поголема искористена густина по 

корисник, повеќе комуналии за Општината. 
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6. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

Значењето на реализацијата на планскиот документ (Изменување и 

дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-2022) е очигледен во 

поглед на директните и индиректни врски кои ги има со големиот број на 

стратешки плански документи што всушност значи нивно операционализирање 

на простор од околу 491,45 ha  што е образложено во Поглавје 6. 

Повратната спрега се гледа во развојот на планскиот опфат во правец на 

измени во однос на категоризацијата на сообраќајната инфраструктура, да даде 

позитивни ефекти во процесот на урбанизација на просторот, користење и 

уредување на градежното земјиште, заштита на коридорите за изградба на 

инфраструктурата, како и запирање на трендот за прекумерна пренамена на 

плодно земјиште во непродуктивни цели.  

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: 

 Зголемување на невработеноста во Општина Виница поради 

недостаток на нови работни места; 

 Иселување на младите невработени во другите градови низ 

Македонија или во странство; 

 Отсуство на инвестиции во рентабилни и одржливи бизниси би 

довело до натамошно слабеење на кревкото социо - економско 

јадро на општина Виница; 

 Земјиштето кое се наоѓа на предметниот плански опфат ќе 

претставува земјиште со помала економска вредност и би се 

појавиле бесправни градби; 

 Појава на бесправни градби со несоодветни дејности на 

пропишаните од страна на повисоките плански документи и 

потврдени од планот, а што директно ќе влијае врз загадување на 

медиумите на животна средина; 

 Неможност да се одговори на голем број на барања на 

сопствениците на парцелите за максимално користење на 

земјиштето согласно новите законски прописи;  

 Зголемување на проблемите при реализација на инвестициони 

технички документации; 

 Потребата од дооформување на сообраќајниците и комуналната 

инфраструктура ќе расте и ќе претставува важен фактор во 

постигнување на повисок стандард на живеење во Општина Виница. 
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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 е 
идентификувана 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 Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-
2022 се дадени во                                               Табела 11.  

Се гледа големата усогласеност меѓу целите на предметниот план во  
можноста за максимална искористеност на изградената површина согласно 
законските обврски, површините кои досега не биле опфатени со проектна 
документација сега ќе бидат вклучени со Измените и дополнувањата на ГУП и 
можност за изградба на целата површина во рамките на планскиот опфат. Се 
очекува позитивен кумулативен ефект од реализацијата на овие компатибилни 
цели преку поголема искористеност на земјиште и поискористена густина по 
корисник врз редовни приходи (комуналии) на Општината и непречено 
финансирање на јавните функции - школи, болници, културни институции, како 
и полесна и побрза комуникација низ градот (дополнета и осовременета 
инфраструктура). Се разбира дека целите за економски развој, изградбата на 
објекти за домување, лесна и незагадувачка индустрија и изградбата на 
современа инфраструктура и сообраќајници е во конфликт со заштитата на 
животната средина, можеби во мала мерка, краткотрајно (додека трае 
изградбата на објектите или инфраструктурата) и можното негативно влијание 
врз различните елементи на животната би било со мала јачина и само на локално 
ниво. Токму поради оваа некомпатибилност во планот се предлагаат и мерки за 
заштита на медиумите од загадување, бучава, различни непогоди и можни 
хаварии. Како составен дел од Извештајот за стратегиска оцена ќе бидат 
презентирани дополнителни мерки за избегнување, намалување или ублажување 
на негативните влијанија на реализацијата на целите на планот врз животната 
средина. 

7.2 ВРСКА 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 Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница 
плански период 2012-2022 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 12.  
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                                              Табела 11 Матрица на компатибилност на целите на Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 

2012-2022 

Цели на Изменување и 

дополнување на ГУП за 

Град Виница плански 

период 2012-2022 

Обезбедување услови 

за позитивни ефекти 

во процесот на 

урбанизација 

Воспоставување на 

ефикасна контрола 

на користењето и 

уредување 

градежното 

земјиште 

 

Резервирање 

простори за 

изработка за 

изградба и 

користење на 

објекти или 

подрачја од 

јавен интерес 

Обезбедување и 

заштита на 

коридорите за 

изградба на 

инфраструктурата 

Реализација на 

условите за 

планиран 

стопански 

развој и 

економски 

развој не само 

на локално туку 

и на 

регионално и 

национално 

ниво 

Запирање на 

тенденциите на 

прекумерна и 

стихијна 

пренамена на 

плодните 

површини по 

непродуктивни 

цели, особено 

во градските 

опкружувања 

Заштита на 

зоните на 

културно и 

природно 

наследство во 

изградба на 

времени и 

трајни 

градежни 

објекти 

Обезбедување услови 

за позитивни ефекти во 

процесот на 

урбанизација 

  

 

 

 

 X X  

Воспоставување на 

ефикасна контрола на 

користењето и 

уредување градежното 

земјиште 

  

 

 

 

 

 X X  

Резервирање простори 

за изработка за 

изградба и користење 

на објекти или подрачја 

од јавен интерес 

  

 

 X X X 

Обезбедување и 

заштита на коридорите 

за изградба на 

  
 

 
  X  
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Цели на Изменување и 

дополнување на ГУП за 

Град Виница плански 

период 2012-2022 

Обезбедување услови 

за позитивни ефекти 

во процесот на 

урбанизација 

Воспоставување на 

ефикасна контрола 

на користењето и 

уредување 

градежното 

земјиште 

 

Резервирање 

простори за 

изработка за 

изградба и 

користење на 

објекти или 

подрачја од 

јавен интерес 

Обезбедување и 

заштита на 

коридорите за 

изградба на 

инфраструктурата 

Реализација на 

условите за 

планиран 

стопански 

развој и 

економски 

развој не само 

на локално туку 

и на 

регионално и 

национално 

ниво 

Запирање на 

тенденциите на 

прекумерна и 

стихијна 

пренамена на 

плодните 

површини по 

непродуктивни 

цели, особено 

во градските 

опкружувања 

Заштита на 

зоните на 

културно и 

природно 

наследство во 

изградба на 

времени и 

трајни 

градежни 

објекти 

инфраструктурата  

Реализација на 

условите за планиран 

стопански развој и 

економски развој не 

само на локално туку и 

на регионално и 

национално ниво 

X X X  

 

  

Запирање на 

тенденциите на 

прекумерна и стихијна 

пренамена на плодните 

површини по 

непродуктивни цели, 

особено во градските 

опкружувања 

X X X X  

 

 

Заштита на зоните на 

културно и природно 

наследство во изградба 

на времени и трајни 

  X    
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Цели на Изменување и 

дополнување на ГУП за 

Град Виница плански 

период 2012-2022 

Обезбедување услови 

за позитивни ефекти 

во процесот на 

урбанизација 

Воспоставување на 

ефикасна контрола 

на користењето и 

уредување 

градежното 

земјиште 

 

Резервирање 

простори за 

изработка за 

изградба и 

користење на 

објекти или 

подрачја од 

јавен интерес 

Обезбедување и 

заштита на 

коридорите за 

изградба на 

инфраструктурата 

Реализација на 

условите за 

планиран 

стопански 

развој и 

економски 

развој не само 

на локално туку 

и на 

регионално и 

национално 

ниво 

Запирање на 

тенденциите на 

прекумерна и 

стихијна 

пренамена на 

плодните 

површини по 

непродуктивни 

цели, особено 

во градските 

опкружувања 

Заштита на 

зоните на 

културно и 

природно 

наследство во 

изградба на 

времени и 

трајни 

градежни 

објекти 

градежни објекти 

   Легенда 

     - двете цели се поддржуваат меѓусебно                               О – нема значителна врска меѓу целите 

   ? – условите за меѓу зависноста се недоволно познати           X- двете цели имаат конфликт меѓусебно 
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Табела 12 Врска на Изменување и дополнување на Генерален Урбанистички план за Виница – изменување и дополнување на планскиот опфат пред и 
2008-2018 година, категоризација на сообраќајна инфраструктура 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 

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. 
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. 

Директна врска и усогласеност на Измени и 
дополнување на ГУП за Град Виница плански 
период 2012-2022 во поглед на почитување на 
насоките за идна просторна организација, 
уредување, користење и заштита на просторот. 
 

Национална стратегија за 
економскиот развој на 
Република Македонија 
(промовирана во 
почетокот на 1998 год.)  

Ги поставува основите на концептот на просторниот развој и нуди 
просторна операционализација преку Просторниот план на Републиката.  

Директна врска преку следење на насоките за 
просторен развој со акцент на локалната и 
регионална економија.  

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. 

Индиректна врска преку ЛЕАП за Општина 
Виница. Компатибилност во однос на целите на 
заштита на животната средина ќе се овозможи 
преку спроведување навремено на предложените 
мерки на заштита во Измени и дополнување на 
ГУП за Град Виница плански период 2012-2022, 
категоризација на сообраќајна инфраструктура и 
Извештајот за Стратегиска оцена.  

Национална стратегија за 
апроксимација на ЕУ 
законодавството за 
животна средина (2007) 
 
 

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 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. 

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 (стандардите за емисии во воздух, 
вода, почва) и користењето на најдобрите 
практики од земјите кои го имаат поминато патот 
на усогласување на националното со ЕУ 
законодавство во животната средина. 
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Релевантен плански 
документ (план, 

програма, стратегија) 

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

Врска/Компатибилност 

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 Виница 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.  
 

Стратегија за енергетска 
ефикасност до 2020 (2004) 
Стратегија за развој на 
енергетиката до 2030 
год.(2010)  
 
 

Дефинирање на насоки за штедење на енергија, користење на обновливи 
извори на енергија и поставува мерливи цели за користење на енергијата 
на одржлив начин. 

Директна врска би се обезбедила кога во планот 
би се вклучиле елементите на штедење на 
енергија и истражување на можноста на 
користење на обновливи извори на енергија при 
планирање на снабдување со енергија на 
планираните деловни објекти. Може да се 
обезбеди преку вклучување на општината во 
регионалните проекти за искористување на 
обновливи извори на енергија и иницијативи за 
ефикасно искористување на водата и енергијата 
(концепт на почисто производство во идните 
производни фирми) 
 

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 здравјето. 

Директна врска на планираните решенија за 
економски развој со здравјето на населението би 
се обезбедила со земање во предвид на 
здравствените аспекти при правење на анализи 
на влијанието на идните проектни активности врз 
здравјето на луѓето. Може да се обезбеди преку 
задолжителното вклучување на овој аспект при 
добивање на дозволи за градба (Елаборати за 
заштита на животната средина/Студии за оценка 
на влијание на проектите врз животната средина 
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Релевантен плански 
документ (план, 

програма, стратегија) 

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

Врска/Компатибилност 

и ИСКЗ дозволите)  
 

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 мерките кои се 
предложени и ќе бидат дополнети во целост ќе 
придонесат во исполнување на целите на заштита 
на биолошката разновидност. Иако на 
предложената локација нема заштитено подрачје 
ниту пак уникатна флора и фауна, потребно е да 
се размислува за негативните влијанија на 
објектите врз биодиверзитетот.  

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 разгледувањето на 
управувањето со отпадот како еден од 
елементите на животната средина. Планот 
реферира само кон законските норми дадени во 
Правилникот за стандарди и нормативи за 
уредување на просторот.  

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 давање на 
препораки за минимизирање на создавањето на 
отпадот, селектирањето на местото на 
создавање, искористување на корисните струи 
кои можат да се рециклираат и /или преработат, 
искористување на отпадот како извор на енергија 
и безбедно финално отстранување на регионална 
депонија на отпад кој не може понатаму да се 
третира.  

Стратегија за одржлив 
развој на шумарството во 
Р. Македонија (2006) 

Со цел обезбедување на проширување на површината под шума, 
подобрување на квалитетот и заштитата на шумскиот фонд врз основа на 
стопанисување според принципите за одржливост, Министерството за 
земјоделство, шумарство и водостопанство во 2006 год. подготви, а 
Владата усвои Стратегија за одржлив развој на шумарството со Акционен 
План за период од дваесет години во координација со Просторниот План 
на Македонија. Со Просторниот План се предвидува реализирање на 
следните цели: 
-Пошумување на терените каде е извршено разграничување на земјиштето 
– бонитирање, на терените каде се добиваат најголеми ефекти (зголемен 
прираст, подобрување на животната средина, туристичко рекреативни 
цели и др.) и на терените каде постои и друга економска оправданост и 
итност (регулирање на водниот режим, ерозивни подрачја, заштита на 
населби, патишта, војни, комунални и други објекти, хигиенски и 

Директна врска постои само во делот на намена 
на земјиштето за зелен појас (8,40 % од вкупната 
планска површина).  
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Релевантен плански 
документ (план, 

програма, стратегија) 

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

Врска/Компатибилност 

санитарни функции и сл.); 
-Воведување на посовремена техника и технологија при користењето на 
шумските производи и порационално користење на дрвната маса преку 
зголемување на учеството на техничкото дрво за сметка на огревното и 
отпадокот при сеча и изработката на шумски дрвни сортименти; 
-Зголемување на отвореноста на шумите со шумски комуникации, 
подобрување на квалитетот на шумските патишта и подобрување на 
условите за стопанисување со останатите шумски производи. 

Национална стратегија за 
транспорт (2007). 

При дефинирање на целите на развој на транспортот на земјата да се 
постават прашањата за инфраструктурното влијание и еколошките 
прашања за користењето на земјиштето, биодиверзитетот, бучавата, 
загадувањето на воздухот, влијанието врз имот од материјална вредност, 
влијанието врз културното наследство, пејзажот и др.аспекти. 

Наведените показатели ја потврдуваат добрата 
поставеност на планскиот опфат во однос на 
сообраќајните правци и текови во 
Р.Македонија.Бидејќи успешното функционирање 
и деловно работење на објектите од лесна и 
незагадувачка индустрија е во директна 
зависност од нивото на развиеност на 
расположливата инфраструктура.  
 

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

Извештајот го покажува прогресот на РМ 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. Дефинирани се сегашните  

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 Источниот плански регион.  

Индикатори на животна 
средина (2010) 

Извештајот ги содржи индикаторите за животна средина за сите сектори 
на национално ниво(биодиверзитет, води, снабдување со вода, отпадни 
води, отпад, шуми, земјоделско земјиште, ниво на бучава и др.). Овие 
индикатори се реферираат кон Европската Агенција за животан средина на 
годишно ниво.(ЕЕА) 

Мерките на заштита на животната средина 
директно зависат од индикаторите за животна 
средина на 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.  
 



Извештај за Стратегиска оцена на плански документ врз животната средина Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-2022 

72 

Релевантен плански 
документ (план, 

програма, стратегија) 

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

Врска/Компатибилност 

РЕГИОНАЛНО И ЛОКАЛНО НИВО 

Генерален урбанистички 
план за град Виница, 
изменување и 
дополнување 2008-2018 
год. 

Обезбедување услови за планско насочување на просторниот развој на 
градот Виница кој би овозможил економски развој на Виница преку обнова 
и реконструкција и осовременување на индустријата и поголема 
застапеност на терцијалните дејности во доменот на средни и мали 
претпријатија. Дадени се насоки на дооформување на инфраструктурата 
земјаќи ги во предвид заштитата на животната средина. Целите се во 
согласност со Просторниот План на РМ каде Виница е во просторно-
функционална регионизација спаѓа во Источен економски регион и 
просторно функционална единица Кочани. Преставува Центар на 
микрорегион. 

Директна врска и следење на насоките дадени во 
ГУП за Град Виница за симнување на рангот на 
одредени сообраќајници, односно ревизија на 
претходната категоризација на истите во старото 
градско јадро каде доминира домувањето и 
овозможување на изработка на ДУП ови за 
истите. Во исто време и заштита на животната 
средина.  

Програма за развој на 
Источен плански регион 

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 Источниот плански регион со осврт и на заштитата на 
животната средина, водните ресурси, биодиверзитетот, шумите во 
регионот.  

Директна врска со развојните цели на целиот 
Источен плански регион посебно водејќи сметка 
за регионалното управување со отпад како 
единствено економски исплатливо и ефикасно 
решение, развој на малите и средни прет-
пријатија и искористување на ЕУ финансиските 
средства (ИПА и Програмите на Заедницата), 
одржливо користење на водните ресурси. 

Локален План за заштита 
на животната средина 
(ЛЕАП) за Општина Виница  
(2006год) 

Дефинирање, проценка и поставување на проблемите од областа на 
животната средина кои имаат влијание врз квалитетот на живеење на 
населението во општината, развивање на план со активности за намалу-
вање 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 вклучување на целите на 
заштита на животната средина и мерките на 
превенција, спречување и контрола на загаду-
вањето од предвидените мали и средни 
претпријатија и постојаниот мониторинг на еми-
сиите во воздух, вода, бучава, почва и 
создавањето на индустриски опасен отпад. 

Стратегија за локален 
развој на Општина Виница 
(2008) 

Ги дефинира стратегиските области и цели важни за локалниот развој: 
туризам, земјоделие, образование, култура, природни ресурси, економија, 
инфраструктура, спорт и здравство. Во делот на инфраструктура се 
издвоени санација и одржување на сообраќајниците, изградба на нови, 
заштитата од поплави, одржување и изградба на атмосферска и фекална 
канализација, управување со отпадните води, заштита на површинските и 
подземните води од загадување, одржување на системот за 
водоснабдување и регионално поврзување на водоснабдителните системи 

Директна врска преку целите на планот 
симнување на рангот на одредени сообраќајници, 
можноста за изградба на целата површина на 
планскиот опфат, опфаќање на површини со 
планска документација кои досега не ја 
поседувале. 
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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 е усогласен 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 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  

Изменување и дополнување на ГУП за Виница, Изменување и дополнување на 

планскиот опфат пред и 2008-2018 година, категоризација на сообраќајна 

инфраструктура врз животната средина (Цели на СОЖС).  

Исто така беа анализирани целите на заштита предвидени во 

горенаведените стратешки плански документи развиени на национално ниво       

(                                              Табела 11), но, најзначајно место во сумирањето 

на целите на заштита на животната средина и дефинирањето на целите на 
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Стратегиската оценка одиграа стратешките плански документи релевантни за 

Источно планскиот регион и Општина Виница.  

8.2 ГЕНЕРАЛНИ  ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА ПРЕДМЕТНИОТ ОПФАТ 

Накратко генералните цели на заштита на животната средина на 

предметниот опфат можат да се сумираат: 

 Обезбедување на превентивни мерки во заштитата на водите, 

квалитетот на воздухот и почвата од емисиите на загадувачки 

материи од планираните капацитети на лесна индустрија 

 Третирање на отпадните води од производствените објекти до 

квалитет кој одговара на класата на реципиентот  

 Ефикасно управувањето со хемикалии кои би се употребувале во 

производниот процес и соодветно нивно третирање како опасен 

отпад по завршување на функцијата  

 Ефикасно користење на природните ресурси (водата, енергијата, 

материјалите - суровините) преку промовирање на концептот на 

почисто производство (Cleaner production) и следење на производот 

низ целиот негов циклус (Life cycle analysis) 

 Поголемо учество на обновливите извори на енергија во вкупната 

потрошувачка на гориво во производствените објекти  

 Минимизирање на создавањето на индустрискиот отпад (неопасен и 

опасен), селектирање на местото на создавање, рециклирање и 

третман, користење на отпадот како гориво и безбедно финално 

отстранување 

 Воспоставување на мониторинг на емисиите на загадувачки материи 

од производствените капацитети во сите медиуми и мониторинг на 

квалитетот на водата, воздухот и почва 

 Зголемување на шумскиот фонд преку воспоставување на зелен 

појас по границите на планскиот опфат 

 Одржување на постоечкиот биодиверзитет и избегнување на 

неповратни загуби  

 Намалување на нивоата на бучава и вибрации преку набавка на 

опрема со подобрени карактеристики 

 Воспоставување на тесна соработка со здравствените работници и 

докторите по медицина на трудот околу идентификација и 

континуирано следење на здравствениот ризик од загадувањето на 

медиумите  
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 Воспоставување на процедура и начини на доставување на 

информации до јавноста за управувањето со животната средина и 

можности за учество на јавноста во донесување на одлуки 

 Зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа во однос на 

методите и техниките на планирање, управување и спроведување на 

законската регулатива во сите елементи на животната средина  

 Воспоставување на бази на податоци за состојбата во секој елемент 

на DPSIR (движечка сила – притисок - состојба на животната средина 

–влијание - одговор) рамката на управување со животната средина 

на локално и регионално ниво.  

Генералните цели на заштита на животната средина само делумно се 

земени во предвид при подготовка на Изменување и дополнување на ГУП за Град 

Виница плански период 2012-2022, и затоа се предлага нивно вклучување преку 

Предлог на мерки за заштита, одбегнување, намалување, неутрализирање или 

компензација на негативните влијанија од спроведувањето на планскиот 

документ.  

Ќе бидат предочени: 

а) техничките мерки кои треба да се превземат за време на 

спроведувањето на планот,  

б) идентификација на теми /прашања кои треба да се адресираат во 

дополнителните студии/елаборати и апликации за ИСКЗ дозволи кои треба да се 

подготват пред започнување со работа на индустриските капацитети, 

в) предлози за менување на други планови и програми како резултат на 

исполнување на целите за заштита на животната средина. 

Сите овие мерки се претставени во Поглавје 10. 

8.3  ЦЕЛИ НА СОЖС 

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 Виница 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 13.   
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Табела 13 Цели и индикатори на СОЖС 

Елемент на СОЖС 

Изменување и 

дополнување на ГУП 

за Град Виница 

плански период 

2012-2022 

Цели на СОЖС Индикатори на СОЖС 

Вода 

Ефикасно користење на водата во домовите и производните 

капацитети 

 

Тренд на намалување на годишна потрошувачка на вода 

од домовите и индустриските капацитети  

% на вода која циркулира низ процесот 

Тренд на намалување на загуби на вода 

Ограничување на загадувањето на водите – реките Брегалница, 

Виничка и Градечка река 

Биохемиски квалитет на реките/каналот  

 

Одржување и унапредување на квалитетот на водата до добар 

еколошки статус 

% на индустриски капацитети со пред третмани на 

отпадните води  

Регулирање на атмосферските води  Должина на изградба на атмосферска канализација 

Воздух 

Воведување на превентивни мерки за намалување на емисии од 

индустриските капацитети 

Тренд на намалување на емисиите на загадувачки 

материи од индустриските капацитети-SO2, CO,CO2,NO, 

Nox,VOC, тврди честички  

Обезбедување на постојан мониторинг на емисии од 

стационарните извори (индустриските капацитети)  

Тренд на зголемување на индустриските капацитети кои 

вршат постојан мониторинг на емисии на загадувачки 

материи и редовно известуваат  

Намалување на потрошувачката на фосилни горива  
Тренд на намалување на потрошувачката на фосилни 

горива 
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Елемент на СОЖС 

Изменување и 

дополнување на ГУП 

за Град Виница 

плански период 

2012-2022 

Цели на СОЖС Индикатори на СОЖС 

Зголемување на уделот на обновливи извори на енергија во 

вкупната потрошувачка 

% на обновливи извори на енергија во вкупната 

потрошувачка 

Одржување на квалитетот на воздухот во град Виница и 

Општината на ниво под максимално дозволеното 

Број на денови кога концентрацијата на одредени 

загадувачки материи се над максимално дозволените 

(SO2,CO,CO2,NO,NO2,Nox,VOC,тешки метали, тврди 

честички (PM10 , PM2,5 ), озон  

Воспоставување на база на индустриски капацитети на 

предметниот опфат  
% на евидентирани индустриски капацитети 

Поставување на мониторинг станица (фиксна или подвижна) за 

следење на квалитетот на воздухот во предметниот опфат и 

градот Виница  

Редовно известување за квалитетот на воздухот и 

достапност на информациите до јавноста 

Почва 

Обезбедување на квалитет и квантитет на почвата согласно 

нејзината намена 

Соодветност на квалитетот на почвата спрема намената 

(физичко – хемиска анализа)  

Зголемување на исчистените површини кои служеле како диви 

депонии 
% или површина на исчистени диви депонии  

Ремедијација на градската депонија и носење на отпадот на 

регионална депонија 
Ремедијација на загадената површина 

Намалување на количеството на отпад кој финално се отстранува 

на депонии 
Количество/волумен на отпад кој се носи на депонија 

Население Зголемување на вработеноста Тренд на намалување на невработеноста  
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Елемент на СОЖС 

Изменување и 

дополнување на ГУП 

за Град Виница 

плански период 

2012-2022 

Цели на СОЖС Индикатори на СОЖС 

Отворање на нови работни места Број на ново отворени места 

Подобрување на квалитетот на живеење во Виница 

Задоволство на жителите од социо-економскиот живот и 

еколошкото опкружување 

Тренд на намалување на број на жители кои живеат под 

границата на сиромаштија  

Зајакнување на капацитетите на населението во поглед на 

превенција и заштита на животната средина   

Превенција, минимизирање на создавање на отпад, 

селектирање, употреба на еколошки прифатливи 

решенија 

Човеково здравје 

Намалување на здравствениот ризик од емисиите во воздух, вода 
Број на респираторни болести 

Број на цревни заболувања 

Одржување на нивото на бучава и вибрации на максимално 

дозволените за подрачјето на планскиот опфат 
Ниво на бучава во подрачјето на планскиот опфат 

Климатски фактори 

Намалување на емисии на стакленички гасови 

Тренд на намалување на потрошувачка на фосилни горива 

Тренд на намалување на годишни емисии на  стакленички 

гасови 

Зголемување на удел на обновливи извори на енергија 
% на удел на обновливите извори во вкупната 

потрошувачка на гориво 

Намалување на користењето на огревно дрво како извор на 

затоплување и готвење во затворен простор 

% на жители кои го напуштаат овој извор на енергија за 

греење и готвење 
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9. ВЕРОЈАТНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ ВРЗ 

ЖИВОТНАТА СРЕДИНА  

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.  

Бидејќи се работи за анализа на ниво на цели, од глобален, стратешки аспект, 

не се разгледуваат поединечните развојни проекти од типот на домување, лесна 

незагадувачка индустрија, сервисни услуги и складишта, јавни институции, 

комерцијални и деловни намени кои се планираат во планскиот опфат на 

Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-2022.  

За поединечните развојни проекти кои би се иницирале од приватни 

инвеститори во подоцнежната фаза на имплементација на ДУП, за секој поодделно 

треба да се пристапи кон детална анализа на влијанијата и типот на влијанијата во 

сите фази на проектот. Сите фази на проектот како истражни работи, градба на 

објектите, оперативна фаза на проектот, случај на ненадејна хаварија и во случај по 

престанок на работа на проектот треба да се анализираат од аспект на влијание на 

сите проектни активности врз сите елементи на животната средина. 

Идентификацијата на можните негативни и позитивни влијанија на проектните 

активности врз животната средина како и оценка на типот, значењето, обемот, 

јачината и други карактеристики на влијанијата се дефинирани согласно глава XI од 

Законот за животна средина ("Сл. Весник на РМ" бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007 и 

159/2008, 83/09; 124/10, 51/11, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 и подзаконските 

акти) – Постапка за  Оцена на влијанието врз животната средина на одредени 

развојни проекти или согласно член 24 став 3 од истиот Закон за постапката на 

изработка на Елаборати за заштита на животната средина.  

Според законските барања одредени производни капацитети кои би се 

изградиле на предметниот опфат можеби ќе треба да аплицираат и за еколошка 

дозвола (ИСКЗ А/Б дозвола) при чија изработка ќе треба детално да се 

идентификуваат користењето на земјиштето, потрошувачката и типот на енергија, 

вода и суровини,  испуштањето на емисии во сите медиуми за животна средина,  

управувањето со сите типови на отпад кои би се создавале во инсталацијата, 

очекуваното ниво на бучава и вибрации, воведените превентивни мерки и 

управувањето со животната средина и др.  

При имплементација на целите на Изменување и дополнување на ГУП за Град 

Виница плански период 2012-2022 се очекуваат позитивни влијанија врз социо - 

економскиот развој на Општината и пошироко, како што се: 

 Подобрување на бизнис климата и привлекување на нови инвестиции, 

 Развој на лесната и незагадувачка индустријата, 

 Отворање на нови работни места, 

 Зголемување на доходот по глава на жител и стапката на економски 

раст, 
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 Подобрување на квалитетот на живеење во градот преку дооформување 

на инфраструктурата (сообраќајници и комуналната инфраструктура) 

Изградбата на целата површина од планскиот опфат вклучувајќи ја и 

површината за нови сообраќајници и пратечки содржини од јавен карактер, ќе 

допринесе за поголема искористеност на земјиштето, поголема густина по 

корисник, а осовременувањето на инфраструктурата  ќе доведе до економски 

ефекти манифестирани преку привлекување на нова работна сила и вработување, и 

во крајна мера обезбедување на комунален надоместок кој би се вратил во форма 

на инфраструктурна опременост на просторот. 

Матриците за идентификација на влијанијата на целите на планскиот 

документ врз различните елементи на СОЖС и оценка на влијанието се дадени во 

Табела 14. 
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Табела 14 Идентификација на влијанијата на целите на планскиот документ врз различните елементи на СОЖС и оценка на влијанијата 

Елемент на СОЖС 
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Карактер на влијанието (+/-) - +      - - - - - + 

н
е
у
тр

а
л
н
о
 

- 

Тип на влијанието (директно/ 
секундарни/кумулативни/син
ергетски ефекти) 

директни 
синергет. 

директни 

сек. 

кумул. 
кумул. 

директни 

кумул. 
директни кумул. директни  директни 

Јачина на влијанието 
(голема/средна/мала) 

мала голема мала голема мала мала мала средна мала 

Краткотрајни/среднорочни/д
олготрајни ефекти 

кратки долгорочни кратки средни долгорочни средни долгорочни долгорочни долгорочни 

Континуирани/привремени 
ефекти 

привр. конт. привр. привр. привр. привр. контин. контин. привр. 

Прекугранични ефекти нема нема нема нема нема нема нема нема нема 

Реверзибилни/иреверзибилн
и ефекти 

ирев. ирев. ирев. ревер. реверз. реверз. иреверз. ирев. ирев. 

Веројатност на појавување 
(сигурно/невозможно/можно) 

сигурно сигурно можно сигурно сигурно сигурно сигурно сигурно сигурно 

Важност 
(локална/регионална/национа
лна) 

локална регионално локално локална регионална регионал. регионална локална локална 

Осетливи елементи на СОЖС 
во предметниот опфат 
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9.1 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ НАСЕЛЕНИЕТО  

Реализацијата на планскиот документ ќе има позитивни долгорочни влијанија 

врз населението од околината. Зголемувањето на производниот потенцијал, 

отворањето на нови работни места, истовремено заради атрактивноста на планскиот 

опфат и спремноста на приватни лица да инвестираат како и привлекување на 

инвеститори во подолг временски период, ќе доведе до подобрување на нивото на 

животен стандард, што ќе резултира со намалување на миграцијата село - град. 

9.2 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЧОВЕКОВОТО ЗДРАВЈЕ 

После комплетната имплементацијата на планот, односно во фазата на 

функционирање на објектите можно е да се појават значителни влијанија кои би го 

нарушиле човековото здравје во колку не се предвидат мерки на заштита. 

Во однос на човековото здравје на околното население, не се очекуваат 

значителни влијанија заради видот и природата на развојните проекти (домување, 

лесна и незагадувачка индустрија, комерцијални и деловни единици, јавни 

институции), кои генерално гледано, не спаѓаат во групата на големи и директни 

загадувачи на животната средина и човековото здравје. 

Се очекуваат незначителни директни влијанија врз здравјето на луѓето 

(бучава, вибрации, емисии во воздухот од возилата, прашина итн.) во фазата на 

градба и работа на индустриските капацитети. 

Извори на бучава ќе бидат транспортните средства, кои ќе ги опслужуваат 

предвидените индустриски капацитети, како и превозните средства за транспорт на 

вработените во и надвор од предметниот опфат како и самите машини во 

индустриските капацитети. 

Особено бучавата ќе биде зголемена во фазата на имплементација на 

планираните активности за инфраструктурно опремување во делот на планскиот 

опфат предвиден за нови сообраќајници. 

Во прилог на заштитата на животната средина и човековото здравје одат и 

предвидените плански решенија за сообраќајната и комуналната инфраструктура 

преку обезбедување на појаси со зеленило и богато хортикултурно уредување на 

комплексот и сообраќајниците, посебните канализациони мрежи за комунални, 

индустриски и атмосферски води. Релевантниот елемент на СОЖС, целите како и 

оценката на влијанијата се дадени во следните табели. 

9.3 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ВОЗДУХОТ 

Со имплементација на Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница 

плански период 2012-2022 не се очекуваат значителни негативни влијанија врз 

квалитетот на амбиентниот воздух пред се поради класата на намена која се 

планира на предметниот опфат како и компатибилните дејности (со намена А-

А0,А1,А2,А3; Г-ГА,Г2,Г3,Г4; В-В1,В2,В3,В4,В5; Д-Д1,Д2,Д3,Д4,Д5; E-E1,E2,E3; Б-

Б1,Б2,Б3,Б4,Б5,Б6). Не се очекуваат технологии со големи согорувачки процеси и со 
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големи фугитивни емисии во воздухот (најверојатно ќе се употребуваат котли со 

мал капацитет кои би се користеле сезонски, за греење). 

Главните влијанија на развојните проекти врз квалитетот на воздухот во 

подрачјето се очекуваат за време на градбата – изведба на земјени и бетонски  

работи за поставувањата на темелите и конструкциите на производните објекти, но 

и при секојдневното одвивање на сообраќајот на новите сообраќајници.  

Се очекува појава на прашина како фугитивна емисија на најситните честички 

на земја, песок при изградба на новите пристапни патишта, дооформувањето на 

сообраќајниците. 

Различните видови на возила, опрема и градежна механизација кои ќе се 

користат при изградба претставуваат мобилни извори на емисии на загадувачки 

материи од кои најкарактеристични се NOx, CO, PM10, несогорени јагленоводороди, 

сулфур, олово, бензен и други ароматски јагленоводороди кои придонесуваат кон 

секундарно создавање на озон и сите претставуваат директен и индиректен ризик на 

човековото здравје и животната средина. Квалитетот на горивата во Македонија е во 

рамките на европските стандарди и се контролира во акредитирани лаборатории.      

Појавата на емисиите на согорувачките супстанции и негативното влијание е со 

краток интензитет, на локално ниво и преку дистрибуција на загадувачките 

супстанции делува на квалитетот на воздухот во подрачјето. Се очекува зголемена 

фреквенција на возила за дотур на градежни материјали, стока и транспорт на 

работна сила во и надвор од предметниот опфат како долготраен и кумулативен 

процес. Возилата ќе се обраќаат во поголем обем и поради новите сообраќајници 

кои се предвидени со планското решение што ќе биде потенцијален ризик од 

зголемени емисии на загадувачки материи од мобилни извори. 

Специфичните значајни влијанија врз квалитетот на воздухот ќе се предвидат 

за секоја посебна активност/проект, која ќе се спроведува во рамките на планскиот 

опфат и секако ќе добијат и соодветен третман со мерки за намалување или 

елиминирање на истите. Треба да се предвидат превентивни мерки за намалување 

на емисиите, континуиран мониторинг и известување кон надлежните институции.  

Ефикасното користење на горивата и енергијата како и изнаоѓање можности 

за користење на обновливите извори на енергија мора да бидат императив во 

исполнувањето на целите на планот и идните проекти. 

9.4 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ 

Емисии на стакленички гасови ќе се појавуваат континуирано, сигурно и 

истите ќе предизвикаат и кумулативен ефект врз климатските промени ако се 

користат фосилни горива во планираните индустриски капацитети и ако се 

продолжи со не контролираното исфрлање на отпадот на несоодветни места. Како 

енергетскиот сектор и создавањето и финално отстранување на отпадот на депонии 

се најголемите извори на стакленички гасови (72 % од вкупните се резултат на 

согорување на фосилни горива и 8 % од отпадот), а во моментов искористеноста на 

обновливи извори на енергија е приближно нула, се очекуваат зголемени емисии на 

стакленички гасови. Но сепак, станува збор за минимално учество на индустриските 
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капацитети со своите емисии на стакленички гасови во вкупните годишни на 

национално ниво.  

9.5 ВЛИЈАНИЈА ВРЗ КВАЛИТЕТОТ НА ВОДИТЕ 

Спроведувањето на целите на планот ќе наметне потреба од идентификување 

на изворите на емисии во површинските и подземните води и степен на 

приклученост на канализациониот систем. 

Можни извори на емисии на отпадни води се урбаните и индустриски отпадни 

води кои ќе се генерираат во индустриските капацитети и семејните куќи. Доколку 

неправилно се управува со отпадните води истите може да имаат значително 

негативно влијание врз површинските и подземните води и тоа не само од локално 

туку и регионално значење (река Брегалница). 

Овие претпоставени негативни влијанија ќе бидат сведени на минимум ако се 

обезбедат превентивни мерки на заштита и пред третман на отпадните индустриски 

води. 

Нарушување на квалитетот на површинските и подземните води може да биде 

резултат и од неправилното управување со отпад, како и складирањето и 

ракувањето со хемикалии, горива, масла, масти, суровини и др. во рамките на 

индустриските капацитети. Овие влијанија се појавуваат во фазата на 

имплементација на планот - изградба на објектите и за време на нивното работење. 

Во фаза на градба потребно е да се преземат мерки на добра градежна 

практика кои превентивно ќе влијаат на спречување на негативни влијанија на 

проектните активности врз водите. 

Обемот и интензитетот на сите влијанија предизвикани од сите поединечни 

активности, детално ќе бидат објаснети при изработката на различните законски 

потребни документи (Студија за оцена на влијанијата врз животната средина,  

Елаборатите за заштита на животната средина, за секоја активност поединечно, а за 

некои и ИСКЗ дозволата). Важен фактор е и ефикасното користење на водите во 

производниот процес на што посебно треба да се обрне внимание. 

9.6 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПОЧВАТА 

Имплементацијата на планот може да предизвика значајни негативни 

влијанија врз почвата во случај на несоодветно управување со отпадните води и 

генерираниот отпад. Исто така на квалитетот на почвата може да влијаат и 

издувните гасови од транспортните средства и возилата кои ќе се движат и по 

новопланираните сообрачајници, како и емисиите во воздух од планираните 

капацитети во планскиот опфат. 

Влијанијата од емисиите од индустриските капацитети не се очекува да го 

нарушат квалитетот на почвата, бидејќи станува збор за изградба на капацитети за 

лесна индустрија. 

Активностите за изградба на дел од објектите, како што се: довод на гас, 

електрична енергија, водоснабдување и одведување на отпадни води, во 
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конструктивната фаза, може да ги нарушат геолошките карактеристики на почвата, 

како резултат на користење на тешка механизација и возила, транспортот и 

одлагање вишок на ископан материјал, одложување на градежниот отпад (шут) и др. 

При движење на возилата и тешката механизација може да дојде до збивање на 

почвата при што може да дојде до нарушување на природниот квалитет. 

Потребен е специфичен план за управување со отпад за индустриските 

капацитети со цел интегрирано управување со сите типови на отпад на безбеден и 

ефикасен начин. Во планот за управување со отпадот би се евидентирале сите 

можни фракции на отпад кои ќе се создадат со класа на намена производство, 

дистрибуција и сервиси и ќе се предвидат мерки за нивно безбедно управување. 

9.7 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ПРЕДЕЛОТ 

За време на изградба на поединечните производствени објекти, визуелниот 

лик на пределот ќе се промени краткотрајно како резултат на активностите кои ќе 

се превземаат на теренот во облик на расчистување, копање на темели, доаѓање и 

присуството на големи транспортни возила, камиони и друга механизација потребна 

за транспорт на градежниот материјал и конструкциите и  довод на гас, електрична 

енергија, водоснабдување и одведување на отпадни води на предметната локација. 

Но, не се очекува значајно негативно влијание бидејќи најголем дел од 

објектите се веќе изградени, додека останатите одеднаш нема да се градат, туку во 

зависност од интересот на инвеститорите истите ќе се градат со одредена 

динамика. На тој начин ќе се овозможи и навикнување на новиот изглед од страна 

на населението.  

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 урбанизирана целина во која покрај 

градежните објекти се предвидени зелени површини со хортикултурно уредување. 

9.8 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 

Негативни влијанија на културно 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.  

Но сепак при подготовка на планската документација испратено е писмо до  

Управата за заштита на културното наследство – Министерство за култура на РМ која 

треба да потврди дека во рамките на опфатот не постои регистрирано, ниту пак 

евидентирано културно наследство. Се уште се очекува одговор од Управата за 

заштита на културното наследство – Министерство за култура на РМ.  

Во случај да при реализацијата на планот 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).  

Влијанието е оценето како неутрално во Табела 14. 
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9.9 ВЛИЈАНИЕ ВРЗ БИОДИВЕРЗИТЕТОТ (ФЛОРА И ФАУНА)   

На локацијата на планскиот опфат до сега не е идентификувано постоење на 

карактеристични видови на 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).  

Доколку при изработката на Изменување и дополнување на ГУП за Виница, 

Изменување и дополнување на планскиот опфат пред и 2008-2018 година, 

категоризација на сообраќајна инфраструктура или при уредување на просторот се 

дојде до определени нови сознанија за природно наследство потребно е да се 

воведат мерки за заштита на природата. Се очекува дека дел од животинскиот свет 

во иднина ќе се редуцира (заради деградација и фрагментација на нивните 

природни "домови" и ареали на движење) и дел од единките ќе се раселат, но тоа 

нема да влијае врз нарушување на биолошката разновидност во глобални размери. 
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10.МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И УБЛАЖУВАЊЕ НА 

НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ  

Негативните влијанија на целите на планскиот документ врз елементите на 

Стратегиска оцена на животна средина ќе бидат спречени, елиминирани или 

ублажени доколку се применат следните чекори: 

a) спроведување на мерките дадени во планската документација Изменување и 

дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-2022 (Поглавје 8 

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА) од страна на планерите од Друштвото за планирање, 

проектирање и инженеринг “ПРОСТОР“ доо од Куманово во ноември 2013 

год.  

b) спроведување на мерките дадени во Табела 15 како дел на Извештајот за 

Стратегиска оцена на животната средина    

Мерките предложени од планерите се општи и повеќе се фокусирани на 

почитувањето на законските норми од областа на проектирање на новите 

сообраќајници, изградба на идните објекти и генералните барања за заштита на 

животната средина, што се разбира е неминовно и правно обврзувачко. Но, покрај 

законските норми постојат и други форми на управување со животната средина кои 

се волонтерски (ИСО системи за управување со животната средина – серија на 

стандарди 14001 и ЕМС, систем на добивање на еко ознака преку исполнување на 

одредени критериуми од соодветна шема за еко - означување, воведување на 

концепт на почисто производство, флексибилните механизми на CDM под Кјото 

Протоколот и др.) и кои можат во многу да помогнат при постигнувањето на целите 

на заштита и унапредување на животната средина.  

Некои од важните елементи како енергетската ефикасност и користењето на 

обновливи извори како алтернатива на сегашните конвенционални не се ниту 

спомнати. Во планската документација е прикажана Листа на законска регулатива од 

областа на животната средина и поединечните секторски закони, но Листата е 

нецелосна, не ажурирана.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 

15 во однос на елементот на СОЖС и соодветните цели кои треба да се постигнат. 

Предлог мерките главно се фокусирани на идентификација на теми кои треба да се 

земат во предвид при подготовка на други документи кои следуваат по усвојувањето 

на планот (Студија за оценка на влијание на развојниот проект врз животната 

средина/Елаборат за заштита на животната средина/Дозвола за интегрирана 

контрола и заштита од загадување - ИСКЗ дозвола). Дел од мерките се насочени кон 

идентификација на потреба од подготовка на нови плански документи од страна на 

индустриските капацитети и од страна на локалната самоуправа на Општина Виница 

и на регионално ниво (План за управување со отпад на регионално ниво, План за 

управување со хемикалии, План за управување со животната средина итн..). 

Поентирана е потребата од мониторингот на сите медиуми како важен сегмент за 

секој плански стратешки документ.     
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Табела 15 Предлог мерки за спречување, намалување или ублажување а значајните негативни ефекти од Изменување и дополнување на ГУП за Град 

Виница плански период 2012-2022 

Елемент 

на 

СОЖС  

Цели на СОЖС 
Предлог Мерки за спречување, намалување или ублажување на значајните негативни 

ефекти од реализацијата на планскиот документ  

В
о
д

а
 

Ефикасно користење на водата во 

домовите,производните капацитети и јавните 

институции 

Проширување на водоводната мрежа во директна релација со ширењето на градот. 

Рационално трошење на водата во домовите и јавните институции и континуирано 

одржување на водоводната мрежа заради избегнување на губитоци на вода. 

Почитување на националната законска регулатива во поглед на црпење, користење на 

водата, најновите технички достигнувања (најдобри достапни техники - BAT) за ефикасно 

користење на водата за соодветниот технолошки процес. 

Во студиите за оценка на влијанието на секој развоен проект посебно (Студија за влијание 

на проектот врз животната средина/Елаборат за заштита на животната 

средина/Апликација за ИСКЗ дозвола) стриктно да се бара техничко решение за ефикасно 

користење на водата, воведување на мерки почисто производство преку материјален 

биланс на водата.   

Динамика на користење на подземните води да се врши врз основа на извршени 

хидрогеолошки испитувања со што би се избегнало пореметувањето на режимот на 

нивното хранење. 

Ограничување на загадувањето на водите – 

реките Брегалница, Виничка и Градечка река 

Изградба на сепарационен канализационен систем во границите на планскиот опфат на 

градот. 

Изградба на системи за прочистување на отпадни води, третман на отпадните води и 

ниивно испуштање во реципиентот кога нивниот квалитет ќе биде во согласност со 

Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води 

(Сл.Весник бр. ) 

Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на испуштање на 

отпадните води во канализационата мрежа. Следење на барањата на ЕУ Директивата за 

интегрирана контрола и заштита од загадувањето и ЕУ Рамковната Директива за води и ЕУ 

Директивата за емисии на приоритетни супстанции кои се испуштаат во отпадните води.  
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Елемент 

на 

СОЖС  

Цели на СОЖС 
Предлог Мерки за спречување, намалување или ублажување на значајните негативни 

ефекти од реализацијата на планскиот документ  

Во студиите за оценка на влијанието на секој производен проект посебно да се поентира 

решението на пречистување на отпадните води, градбата на системи за прочистување на 

отпадни води, квалитетот на реципиентот каде водата ќе се испушта, техниката на 

пречистување и степенот на пречистување.   

Одржување и унапредување на квалитетот на 

водата до добар еколошки статус 

Дефинирање на заштитни зони на изворите за водознабдување и дефинирање на режим 

на заштита во зоните. 

Доследно исполнување на законската регулатива во поглед на црпење, ефикасно 

користење на водата, испуштање на отпадните води. Следење на барањата на ЕУ 

Рамковната Директива за води и националните програми и стратегии кои ќе ги постават 

целите за одржување на добар еколошки статус на водите.    

Регулирање на атмосферските води  Исполнување на законската регулатива при градењето на атмосферската канализација.  

В
о
зд

у
х
 

Воведување на превентивни мерки за намалување 

на емисии од индустриските капацитети 

Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на испуштање на 

емисии на загадувачки супстанции под максимално дозволените концентрации . 

Примена на најновите технички достигнувања во поглед на превенција од емисии на 

загадувачки материи со посебен акцент на хемикалии, лесно испарливи јагленоводороди. 

Во студиите за оценка на влијанието на секој производен капацитет (проект) посебно 

стриктно да се бара техничко решение кое нуди помали емисии, употреба на соодветни 

филтри за фаќање на некои загадувачки материи, воведување на мерки на почисто 

производство преку  следење на квалитетот на суровините, горивото кое се користи итн.  

Обезбедување на постојан мониторинг на емисии 

од стационарните извори (индустриските 

капацитети)  

Доследно следење на законските барања во поглед на мониторинг на емисии на 

загадувачки материи во воздух, вода, генерирање на отпад, нивоа на бучава во и надвор 

од работните простории итн. Редовно известување на надлежните институции за 

спроведениот мониторинг и достапност на податоците и до јавноста.   

Намалување на потрошувачката на фосилни Спроведување на законските барања во поглед на постепено намалување на 
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Елемент 

на 

СОЖС  

Цели на СОЖС 
Предлог Мерки за спречување, намалување или ублажување на значајните негативни 

ефекти од реализацијата на планскиот документ  

горива  потрошувачката на фосилни горива.  

Зголемување на уделот на обновливи извори на 

енергија во вкупната потрошувачка 

Замена на енергијата добиена од фосилни горива со енергија добиена од обновливи 

извори (сонце, ветар, биомаса, геотермални води) со што директно ќе се влијае на 

стратешките плански документи од областа на енергијата, заштитата на животната 

средина и здравјето на луѓето.  

Одржување на квалитетот на воздухот во град 

Виница и Општината на ниво под максимално 

дозволеното 

Примена на модели за симулација на дистрибуција на емисиите на загадувачките материи 

од индустрискиот капацитет и нивен придонес во квалитетот на воздухот во градот 

Виница.  

Воспоставување на база на индустриски 

капацитети на предметниот опфат  

Доследно известување за општите информации на индустриските капацитети во 

Општината во поглед на капацитет, емисии во воздух, вода, ниво на бучава, генерирање и 

отстранување на отпадот и др. Овие податоци ќе послужат на Општина Виница во 

планирање, подготовка на нов ЛЕАП, ЛЕР и др. стратешки документи. Евиденцијата е 

можна преку доставување на Студија за влијание на проектот врз животната 

средина/Елаборат за заштита на животната средина/Апликација за ИСКЗ дозвола и ИСКЗ 

дозвола до општината.   

Поставување на мониторинг станица (фиксна или 

подвижна) за следење на квалитетот на воздухот 

во предметниот опфат и градот Виница  

Воспоставување на соработка со Општина Виница која треба да постави мониторинг 

станица за следење на квалитетот на воздухот блиску до предметниот опфат.  

П
о
ч
в
а
 

Обезбедување на квалитет и квантитет на почвата 

согласно нејзината намена 

Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на испуштање на 

отпадните води, отстранувањето на различните фракции на отпад, 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).  

Зголемување на исчистените површини кои 

служеле како диви депонии 

Нови површини би се обезбедиле со расчистување на дивите депонии (нема во близина на 

планскиот опфат) и доследно спроведување на барањата на националната регулатива во 

поглед на собирање, транспорт, селекција на различните фракции посебно опасниот 
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Елемент 

на 

СОЖС  

Цели на СОЖС 
Предлог Мерки за спречување, намалување или ублажување на значајните негативни 

ефекти од реализацијата на планскиот документ  

отпад, третманот и финалното отстранување на депонија. Оваа мерка се однесува на 

локалната самоуправа. 

Ремедијација на градската депонија и носење на 

отпадот на регионална депонија 

 Мерките се однесуваат на локалната самоуправа која заедно со другите општини во 

Источниот плански регион треба да воспостават интегриран систем за управување со 

отпадот на регионален пристап почитувајќи ги начелата за управување со сите фракции на 

отпадот. Потребни се зајакнување на капацитетите на сите заинтересирани страни од 

регионот за воспоставување на ваков систем, човечки ресурси и финансиски ресурси за 

ремедијација на постоечката кај с. Лески и изградба на нова регионална депонија. Да се 

следат насоките и целите дадени во Стратегијата и Планот за управување со отпад.   

Намалување на количеството на отпад кој 

финално се отстранува на депонии 

Доследно исполнување на националната законска регулатива во поглед на управување со 

отпадот од страна на операторите со индустриските капацитети и населението кое ќе 

живее во семејните куќи во планскиот опфат.  

Во студиите за оценка на влијанието на секој производен проект посебно да се претстави 

План за управување со отпадот кој ќе се генерира во објектот. Треба да ги содржи 

начелата на управување со отпадот (минимизирање на генерирање на отпадот, селекција 

на место на создавање, рециклирање - договор со фирми кои рециклираат отпад, 

повторна употреба на отпадот во производниот процес и финално отстранување на 

неопасниот индустриски отпад одвоен од опасниот на депонија.  

Да се следат најдобрите практики во светот на искористување на отпадот во производниот 

процес или како гориво. 

Да се следат насоките и целите дадени во Стратегијата и Планот за управување со отпад.   

Ч
о
в
е
к
о
в
о
 

зд
р
а
в
је

 

Намалување на здравствениот ризик од емисиите 

во воздух, вода, несоодветно управување со 

отпад  

Да се предвидат редовни систематски прегледи на работниците согласно законските 

норми и да се известуваат локалните здравствени работници. 

Да се воспостави систем на собирање, анализа на податоците и подготовка на план за 

следење на зависноста на развој на болести со емисиите кои се јавуваат при 

производните процеси.    
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Елемент 

на 

СОЖС  

Цели на СОЖС 
Предлог Мерки за спречување, намалување или ублажување на значајните негативни 

ефекти од реализацијата на планскиот документ  

Одржување на нивото на бучава и вибрации на 

максимално дозволените за подрачјето на 

планскиот опфат 

Доследно следење на подзаконските барања во поглед на степенот на заштита од бучава 

на подрачјето на планскиот опфат. На ниво на проекти да се бара следното: Градежните 

постапки да се планираат соодветно за да се редуцира времето на користење на опрема 

која создава најинтензивна бучава. Да се бара користење на опрема со придушувачи на 

звук, да се забрани користење на опрема која создава бучава над максимално дозволената 

вредност.   

К
л
и

м
а
тс

к
и
 ф

а
к
то

р
и
 Намалување на емисии на стакленички гасови 

Во студиите за оценка на влијанието на секој производен капацитет (проект) посебно 

стриктно да се бара воведување на концептот за почисто производство во поглед на 

следење на потрошувачка на енергија и нејзино ефикасно користење.  

Зголемување на удел на обновливи извори на 

енергија 

Да се замени користењето на енергија добиена од конвенционални извори со енергија 

добиена од обновливи извори (ветерници, фотоволтаични електрани, електрани на 

биомаса) колку е тоа можно на енергетскиот пазар. 

Намалување на користењето на огревно дрво 

како извор на затоплување и готвење во затворен 

простор 

Замена на огревното дрво како извор на греење и готвење со друг извор на енергија. 



Извештај за Стратегиска оцена на плански документ врз животната средина Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница 
плански период 2012-2022 

93 

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, 

b) локацијата на предметниот опфат,  

c) аспект на економската оправданост,  

d) финансиската можност и интерес од страна на инвеститорите  

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

Првите четири критериуми се разгледувани и земени во предвид при 

донесувањето на одлука на Советот на Општина Виница да се донесат детални 

урбанистички планови за неколку локации атрактивни за развој на мали и средни 

претпријатија од областа на лесна индустрија, сервиси и складишта. Разгледуван е 

огромниот интерес од страна на приватните инвеститори и сопствениците на веќе 

постоечките деловни објекти, земени се во предвид класите на земјиштето и 

усогласеноста со ПП на РМ. При тоа се разгледани сите позитивни аспекти од 

урбанизација на просторот и евидентна е придобивката за целиот град и Општина 

Виница од овозможување на економски развој на таа локација. 

Во оваа фаза можно е да се разгледаат само неколку варијанти во поглед на 

исполнување на целите на Стратегиска оцена на животната средина преку предлог 

мерките за заштита, намалување или ублажување на значајните негативни влијанија 

од  реализација на целите на планскиот документ. Затоа се предложени неколку 

алтернативи на понудените решенија во поглед на: 

a) користење на обновливи енергетски извори (сонце, геотермални води), 

b) искористување на отпадот како енергетски извор, 

c) одржливи технички решенија со намалена потрошувачка на вода, суровини 

и енергија (најдобри достапни техники за соодветниот производен сектор) 

d) минимизирање на создавањето на отпад преку анализа на целиот циклус 

на производот (Life Cycle Analysis) и примена на принципот на одржлив 

производ и почисто производство (Cleaner production) како едноставни, 

финансиски исплатливи и ефикасни мерки насочени кон постигнување на 

генералните цели на животна средина 

и други наведени во предлог мерките во  Табела 15.   
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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 навреме да се превземат 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 Виница 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 13 неминовно 

беше дефинирање на соодветните индикатори на СОЖС кои треба континуирано да 

се следат од надлежните стручни институции на национално, локално или 

регионално ниво и сопствениците на индустриските капацитети кои се планираат на 

предметниот опфат.  

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 и енергија и други секторски индикатори (транспорт, земјоделие, 

шумарство, здравство и др.)    

Во Табела 16 е претставен Планот за мониторинг на СОЖС за Изменување и 

дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-2022 со дефинирани 

одговорни институции за следење на индикаторите на СОЖС.  

Се разбира дека локалната самоуправа на Општина Виница 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 16 План за мониторинг на Стратегиска оцена на животната средина за Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-

2022 

Елемент на 

СОЖС за  

ДУП за Блок 4 

Индикатори на СОЖС Одговорни за мониторинг 
Фреквенција на 

мониторинг 

Вода 

Тренд на намалување на годишна потрошувачка на вода од 

домаќинства,индустриските капацитети и јавни 

институции 

Оператерите на индустриските 

капацитети/Раководители во јавни 

институции/МЖСПП 

Годишно ниво 

% на вода која циркулира низ процесот 
Оператерите на индустриските 

капацитети 
Годишно ниво 

Тренд на намалување на загуби на вода 
Оператерите на индустриските 

капацитети 
Годишно ниво 

Биохемиски квалитет на реките/каналот  
ЈП “Солидарност”/Завод за здравствена 

заштита Кочани/УХМР  

Според План за следење 

на површинските води 

% на индустриски капацитети со пред третмани на 

отпадните води  

Инспекторат за животна средина 

Општина Виница 
Годишно ниво 

Должина на изградба на атмосферска канализација 

 
ЈП “Солидарност”/ Општина Виница Годишно ниво 

Воздух 

Тренд на намалување на емисиите на загадувачки материи 

од индустриските капацитети-SO2, CO,CO2,NO, NОx,VOC, 

тврди честички  

Оператерите на индустриските 

капацитети 

МЖСПП/ Општина Виница/Завод за 

статистика 

Месечно/Годишно ниво 

Тренд на зголемување на индустриските капацитети кои 

вршат постојан мониторинг на емисии на загадувачки 

Оператерите на индустриските 

капацитети 
Месечно/Годишно ниво 
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Елемент на 

СОЖС за  

ДУП за Блок 4 

Индикатори на СОЖС Одговорни за мониторинг 
Фреквенција на 

мониторинг 

материи и редовно известуваат  МЖСПП/ Општина Виница 

Тренд на намалување на потрошувачката на фосилни 

горива 

Оператерите на индустриските 

капацитети 

Министерство за економија/ Општина 

Виница/Завод за статистика 

Годишно ниво/Биланс на 

енергија 

% на обновливи извори на енергија во вкупната 

потрошувачка 

Оператерите на индустриските 

капацитети 

Министерство за економија/ Општина 

Виница/ Завод за статистика/ 

Годишно ниво/Биланс на 

енергија 

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  

МЖСПП/ Општина Виница Дневна/Месечно/Годишно 

% на евидентирани индустриски капацитети Општина Виница Годишно ниво 

Редовно известување за квалитетот на воздухот и 

достапност на информациите до јавноста 
МЖСПП/ Општина Виница Дневно ниво 

Почва 

Соодветност на квалитетот на почвата спрема намената 

(физичко – хемиска анализа)  

Министерство за земјоделие/Институт 

за земјоделие/Факултет за 

земјоделство и храна 

Според План за следење 

% или површина на исчистени диви депонии  

 
МЖСПП/ Општина Виница Годишно ниво 
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Елемент на 

СОЖС за  

ДУП за Блок 4 

Индикатори на СОЖС Одговорни за мониторинг 
Фреквенција на 

мониторинг 

Ремедијација на загадената површина 

 
МЖСПП/ Општина Виница/  Годишно ниво 

Количество/волумен на отпад кој се носи на депонија 

Оператерите на индустриските 

капацитети 

ЈП “Солидарност”/ Општина Виница/ 

Дневна база 

Население 

Тренд на намалување на невработеноста  

 
Завод за статистика/ Општина Виница Годишно ниво 

Број на ново отворени места 

 
Завод за статистика/ Општина Виница Годишно ниво 

Задоволство на жителите од социо - економскиот живот и 

еколошкото опкружување 
Завод за статистика/ Општина Виница Годишно ниво 

Тренд на намалување на број на жители кои живеат под 

границата на сиромаштија  
Завод за статистика/ Општина Виница Месечно ниво 

Превенција, минимизирање на создавање на отпад, 

селектирање, употреба на еколошки прифатливи решенија 

 

НВО/ Општина Виница На 6 месеци 

Човеково 

здравје 
Број на респираторни болести 

Завод за статистика/Медицина на 

труд/Завод за здравствена 

заштита/Здравствен дом Виница 

Годишно ниво 
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Елемент на 

СОЖС за  

ДУП за Блок 4 

Индикатори на СОЖС Одговорни за мониторинг 
Фреквенција на 

мониторинг 

Број на цревни заболувања 

Завод за статистика/Медицина на 

труд/Завод за здравствена заштита 

Кочани/Здравствен Дом Виница 

Годишно ниво 

Ниво на бучава во подрачјето на планскиот опфат 
Медицина на труд/Завод за здравствена 

заштита / Здравствен Дом Виница 

За време на градежните 

работи почесто/Еднаш 

месечно 

Климатски 

фактори 

Тренд на намалување на потрошувачка на фосилни горива 

Оператори на индустриските 

капацитети/Општина 

Виница/Министерство за 

економија/Завод за статистика   

Годишно ниво 

Тренд на намалување на годишни емисии на  стакленички 

гасови 
МАНУ/ МЖСПП/Завод за статистика Годишно ниво 

% на удел на обновливите извори во вкупната 

потрошувачка на гориво 

Оператори на индустриските 

капацитети/Општина 

Виница/Министерство за 

економија/Завод за статистика /МЖСПП  

Годишно ниво 

% на објекти и за домување и јавни институции со 

применети енергетско ефикасни изолациони градежни 

материјали и столарија 

Општина Виница/Министерство за 

економија/Завод за статистика/МЖСПП 
 

% на удел на обновливите извори во вкупната 

потрошувачка на енергија (соларна на пр. за куќите и 

улично осветлување) 

Општина Виница/Министерство за 

економија/Завод за статистика/МЖСПП 
Годишно ниво 
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13.НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 

Согласно Одлука за усвојување на Планската програма за изработка на 

урбанистички планови во Општина Виница, на Друштвото за планирање, 

проектирање и инженеринг “ПРОСТОР“ доо од Куманово доделена му е изработката 

на Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-2022 

документот беше изработен во ноември 2013 год. 

Општина Виница во 2008 година го донесува ГУП за град Виница и во 2008 

година Измена и дополна на ГУП Виница, додека кон Изменување и дополнување на 

ГУП за Град Виница плански период 2012-2022 се пристапи од потребата за 

симнување на рангот на одредени сообраќајници во старото јадро на градот каде 

доминира класата на намена домување, што ќе овозможи изработка на ДУП-ови за 

истите површини согласно законската регулатива.  

Целта на изработката на Изменување и дополнување на Генерален 

Урбанистички План за Виница е измена на временски хоризонт на планот и 

негово терминирање на 2012-2022 година, како и измени во однос на 

категоризацијата на сообраќајната инфраструктура.  

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, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14 

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 Изменување и дополнување на Генерален 

Урбанистички План за Виница – изменување и дополнување на планскиот опфат пред 

и 2008-2018. Потребата од започнување на постапка за стратегиска оцена на 

животната средина во текот на постапката за изработка и донесување на 

предметниот Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 

2012-2022 е потврдена од страна на Министерство за животна средина и просторно 

планирање преку издадено Решение за спроведување на стратегиска оцена бр. 15 – 

4667/2 од 16.04.2014 год. (дадено во Поглавје 14.4). 
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  Се очекува реализацијата на Изменување и дополнување на ГУП за Град 

Виница плански период 2012-2022 да овозможи осовременување на 

инфраструктурата и градбата, вклопување на површините кои досега не биле 

опфатени со проектна документација што севкупно ќе влијае на подобрување на 

квалитетот на живеење на населението. 

  Планскиот опфат зафаќа површина од 491,45 ha, го опфаќа градското 

подрачје, кое до 2018 се предвидува да претрпи мали корекции кои ќе бидат како 

резултат на новопланираниот автопат Штип-Виница-Берово, директно поврзани со 

клучката Кочани – Виница, како и со автопатот и постоечкиот регионален пат 

Виница-Берово. 

Класата на намена на идните плански решенија се дадени во табелата подолу. 

    Табела 17 Класи на намена на идните плански решенија 

Намена на земјиштето Површина (ha) Процент (%) 

А – Домување 

      А1 – Домување во станбени куќи 

      А2 – Домување во станбени згради 

      А3 – Групно домување 

      А4 – Времено сместување 

187,05 38,10 

Б – комерцијални и деловни намени 

     Б1 – мали комерцијални и деловни единици 

     Б2 – големи трговски единици 

     Б3 – големи угостителски единици 

     Б4 –деловни простории 

     Б5 – хотелски комплекси 

     Б6 – простори за собири 

6,36 1,28 

В – Јавни институции 

     В1 – Образование 

     В2 – Здравство 

    В3 – Култура 

    В4 – Државни институции 

    В5 – Верски институции 

15,40 3,14 

Г – Производство, дистрибуција и сервиси 

     Г1 – Тешка и загадувачка индустрија 

     Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија 

     Г3 – Сервиси 

     Г4 – Стоваришта 

174,30 35,60 
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Намена на земјиштето Површина (ha) Процент (%) 

     Г5 - Инфраструктура 

Д – Зеленило и рекреација 

     Д1 – Парковско зеленило 

     Д2 – Заштитно зеленило 

     Д3 – Спорт и рекреација 

41,35 8,40 

Е – Инфраструктура 

     Е1 – Комунална инфраструктура 

     Е2 – Комунална супраструктура 

     Е3 – Некомпатибилна инфраструктура 

32,67 6,65 

Зона за водени текови 6,30 1,25 

Зона за специјална намена 

Археолошки локалитет – режим на заштита 1 степен 

Археолошки локалитет – режим на заштита 2 степен 

Археолошки локалитет – режим на заштита 3 степен 

27,52 5,58 

ВКУПНО 491,45 100 

 

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 на Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-

2022 и се идентификуваа состојбите со животната средина од расположливи 

документи земајќи го во предвид Локалниот План за заштита на животната средина 

за град Виница (ЛЕАП) усвоен во 2006 год. каде се евидентирани клучните проблеми 

и предложени се мерки во облик на Акционен план за нивно надминување.    

Сегашните клучни еколошки проблеми во Општина Виница се однесуваат на 

несоодветното управување со отпадот, нерегулирани речни корита и излевање на 

реката Градечка, директно испуштање на комуналните отпадни води во речните 

корита, непостоење на атмосферска канализација во град Виница, неискористеност 

на топлите геотермални води, 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. 
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Беа издвоени релевантните елементи за предметниот опфат и тие се 

елементи за Стратегиската оцена на влијание на планот. 

Главната цел на планскиот документ е да се обезбеди измени во однос на 

категоризацијата на сообраќајната инфраструктура. 

Поединечните цели на планскиот документ се:  

 Обезбедување услови за позитивни ефекти во процесот на 

урбанизација; 

 Воспоставување на ефикасна контрола на користењето и уредување 

градежното земјиште; 

 Резервирање простори за изработка за изградба и користење на објекти 

или подрачја од јавен интерес; 

 Обезбедување и заштита на коридорите за изградба на 

инфраструктурата; 

 Реализација на условите за планиран стопански развој и економски 

развој не само на локално туку и на регионално и национално ниво; 

 Запирање на тенденциите на прекумерна и стихијна пренамена на 

плодните површини по непродуктивни цели, особено во градските 

опкружувања; 

 Заштита на зоните на културно и природно наследство во изградба на 

времени и трајни градежни објекти. 

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 максимална искористеност на изградената површина согласно 

законските обврски, површините кои досега не биле опфатени со проектна 

документација сега ќе бидат вклучени со Измените и дополнувањата на ГУП и 

можност за изградба на целата површина во рамките на планскиот опфат. Се 

очекува позитивен кумулативен ефект од реализацијата на овие компатибилни цели 

преку поголема искористеност на земјиште и поискористена густина по корисник врз 

редовни приходи (комуналии) на Општината и непречено финансирање на јавните 

функции - школи, болници, културни институции, како и полесна и побрза 

комуникација низ градот (дополнета и осовременета инфраструктура).  

Се разбира дека целите за економски развој, изградбата на лесна 

незагадувачка индустрија, објекти за домување и изградбата на современа 

инфраструктура и сообраќајници е во конфликт со заштитата на животната средина, 

можеби во мала мерка, краткотрајно (додека трае изградбата на објектите или 

инфраструктурата) и можното негативно влијание врз различните елементи на 

животната би било со мала до средна јачина и само на локално ниво.  
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Токму поради оваа некомпатибилност во планот се предлагаат и мерки за 

заштита на медиумите од загадување, бучава, различни непогоди и можни хаварии. 

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. 

Генерални цели на заштита на животната средина на предметниот опфат се: 

 Третирање на отпадните води од производствените објекти до квалитет 

кој одговара на класата на реципиентот;  

 Минимизирање на создавањето на индустрискиот отпад (неопасен и 

опасен), селектирање на местото на создавање, рециклирање и 

третман, користење на отпадот како гориво и безбедно финално 

отстранување; 

 Обезбедување на превентивни мерки во заштитата на водите, 

квалитетот на воздухот и почвата од емисиите на загадувачки материи 

од планираните капацитети на лесна индустрија; 

 Ефикасно управувањето со хемикалии кои би се употребувале во некои 

од производните процеси и нивно соодветно третирање како опасен 

отпад по завршување на функцијата; 

 Ефикасно користење на природните ресурси (водата, енергијата, 

материјалите - суровините) преку промовирање на концептот на 

почисто производство (Cleaner production) и следење на производот низ 

целиот негов циклус (Life cycle analysis); 

 Поголемо учество на обновливите извори на енергија во вкупната 

потрошувачка на гориво во производствените објекти; 

 Воспоставување на мониторинг на емисиите на загадувачки материи од 

производствените капацитети во сите медиуми и мониторинг на 

квалитетот на водата, воздухот и почва; 

 Одржување на постоечкиот биодиверзитет и избегнување на 

неповратни загуби;  

 Намалување на нивоата на бучава и вибрации преку набавка на опрема 

со подобрени карактеристики; 

 Континуирано следење на здравствениот ризик од загадувањето на 

медиумите;  

 Воспоставување на процедура и начини на доставување на информации 

до јавноста за управувањето со животната средина и можности за 

учество на јавноста во донесување на одлуки; 

 Зајакнување на капацитетите на локалната самоуправа во однос на 

методите и техниките на планирање, управување и спроведување на 

законската регулатива во сите елементи на животната средина;  
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 Воспоставување на бази на податоци за состојбата во секој елемент на 

DPSIR (движечка сила – притисок - состојба на животната средина –

влијание - одговор) рамката на управување со животната средина на 

локално и регионално ниво.  

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 Виница 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. Подготвени се и индикатори на СОЖС преку кои ќе се следи 

напредокот на примена на мерките за заштита, спречување и ублажување на 

значајните негативни влијанијата од реализацијата на целите на планскиот 

документ.Негативните влијанија на целите на планскиот документ врз елементите 

на Стратегиска оцена на животна средина ќе бидат спречени, елиминирани или 

ублажени доколку се применат следните чекори: 

c) спроведување на мерките дадени во планската документација за  

Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница плански период 2012-

2022 (Поглавје 8 МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА) од страна на планерите од Друштвото 

за планирање, проектирање и инженеринг “ПРОСТОР“ доо од Куманово во 

ноември 2013 год.; 

d) спроведување на мерките дадени во Табела 15 како дел на Извештајот за 

Стратегиска оцена на животната средина.   

Мерките предложени од планерите се општи и повеќе се фокусирани на 

почитувањето на законските норми од областа на изградба на идните објекти и 

генералните барања за заштита на животната средина, што се разбира е неминовно 

и правно обврзувачко. Но, покрај законските норми постојат и други форми на 

управување со животната средина кои се волонтерски (ИСО системи за управување 

со животната средина – серија на стандарди 14001 и ЕМС, систем на добивање на 

еко ознака преку исполнување на одредени критериуми од соодветна шема за еко - 

означување, воведување на концепт на почисто производство, флексибилните 

механизми на CDM под Кјото Протоколот и др.) и кои можат во многу да помогнат 

при постигнувањето на целите на заштита и унапредување на животната средина.  

Од страна на експертот за СОЖС предложени се мерки прикажани  во однос 

на елементот на СОЖС и соодветните цели кои треба да се постигнат. Предлог 

мерките главно се фокусирани на идентификација на теми кои треба да се земат во 

предвид при подготовка на други документи кои следуваат по усвојувањето на 

планот (Студија за оценка на влијание на развојниот проект врз животната 

средина/Елаборат за заштита на животната средина/Дозвола за интегрирана 

контрола и заштита од загадување - ИСКЗ дозвола). Дел од мерките се насочени кон 

идентификација на потреба од подготовка на нови плански документи од страна на 

индустриските капацитети и од страна на локалната самоуправа на Општина Виница 

и на регионално ниво (План за управување со отпад на регионално ниво, План за 

управување со хемикалии, План за управување со животната средина итн.). 
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Поентирана е потребата од мониторингот на сите медиуми како важен сегмент за 

секој плански стратешки документ. Предложени се неколку алтернативи на 

понудените плански решенија во поглед на: 

a) одржливи технички решенија со намалена потрошувачка на вода, суровини 

и енергија (најдобри достапни техники за соодветниот производен сектор) 

b) користење на обновливи енергетски извори, 

c) искористување на отпадот како енергетски извор, 

d) минимизирање на создавањето на отпад преку анализа на целиот циклус 

на производот (Life Cycle Analysis) и примена на принципот на одржлив 

производ и почисто производство (Cleaner production) како едноставни, 

финансиски исплатливи и ефикасни мерки насочени кон постигнување на 

генералните цели на животна 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 Виница 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.    
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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, измени 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14);  

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, измени 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, измени 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; измени 53/2011, 144/12, 55/13);  

10. Правилник за стандарди и нормативи за планирање на просторот (Службен 

весник на Р. М бр.69/99); 

11. Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен 

весник на Р. М бр.12/09, 93/09, 52/09,62/10, 63/12, 126/12, 19/13 и 95/13); 

12. Правилник за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на 

урбанистичките планови (Службен весник на Р. М бр.78/06 и 140/07)  

13. Закон за градење (Службен весник на Р. М бр. 51/05,измени 124/10, 47/11, 

13/12, 144/12, 25/13, 163/13, 28/14, 42/14 );  

14. Законот за квалитет на амбиенталниот воздух (Службен весник на Р.М бр. 

67/04; 92/07, 47/11, 59/12, 163/13);  



Извештај за Стратегиска оцена на плански документ врз животната средина Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница 
плански период 2012-2022 

107 

15. Правилник за критериумите, методите и постапките за оценување на 

квалитетот на амбиенталниот воздух (Службен весник на Р.М бр. 67/04);  

16. Уредба за гранични вредности на нивоа и видови на загадувачки супстанции 

во амбиенталниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување 

на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, 

целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Р.М бр. 22.06.2005)  

17. Закон за води (Службен весник на РМ бр.4/98; измени 19/00; 42/05; 46/06); 

Закон за води (Службен весник на РМ бр.87/08 и 06/09, измени 51/11, 44/12, 

163/13);  

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

19. Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните 

води (Сл. весник на РМ бр. 18/1999, 71/99);  

20. Закон за отпад (Службен весник на Р.М бр. 68/04; измени 71/04; 107/07, 

102/08 и 134/08, измени 124/10, 51/11, 123/12, 147/13, 163/13);  

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

22. Закон за заштита од бучава во животната средина (Службен весник на РМ бр. 

79/2007, измени 124/10, 47/11, 163/13);  

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, измени 145/10);  

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

измени 115/07);  

26. Закон за заштита на природата (Службен весник на Р.М бр. 67/04; измени 

14/06; 84/07, 47/11, 59/12, 13/13, 163/13);  

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; измени 

06/00);  

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

измени 92/07, 164/13);  

31. Закон за енергетика (Службен весник на Р.М бр.63/06; 36/07, 79/13, 164/13 );  

32. Закон за експропријација (Службен весник на Р.М бр. 33/95, измени 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;  
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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;  

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. 
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14.2 ЛИСТА НА РЕЛЕВАНТНИ ЕУ ДИРЕКТИВИ 

СЕКТОР 

Директиви на ЕУ опфатени во Национална стратегија за 

апроксимација во животната средина (2008) Релевантни се и нивните 

измени и дополнувања  
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в
у
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а
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о
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а
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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) 
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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  
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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 

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
в
а
л
и
те

т 
н
а
 в

о
д

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 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2001&nu_doc=81
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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 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 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2006&nu_doc=7
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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  

91/692/EEC 

Х
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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) 

Г
М

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 



Извештај за Стратегиска оцена на плански документ врз животната средина Изменување и дополнување на ГУП за Град Виница 
плански период 2012-2022 

113 

СЕКТОР 

Директиви на ЕУ опфатени во Национална стратегија за 

апроксимација во животната средина (2008) Релевантни се и нивните 

измени и дополнувања  

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 

Х
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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
н
д

у
с
тр

и
с
к
о
 з

а
га

д
у
в
а
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 

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 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1996&nu_doc=82
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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  

Регулатива за шема за управување и ревизија на животната средина (EMAS) 

761/2001/EC 

П
р
и
р
о
д

а
 и

 ш
у
м

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 

Б
у
ч
а
в
а
 

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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14.4 РЕШЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА 

СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 
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14.4.1 РЕШЕНИЕ за Услови за планирање на просторот 
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14.4.2 Мислења од: Јавното Претпријатие за државни патишта, ЕВН 

Македонија - КЕЦ Кочани, ЈП “Солидарност”- Виница, “Водостопанство 

Брегалница” – Кочани 
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