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Со цел навремено да се согледаат можните негативни влијанија врз животната 

средина и здравјето на луѓето, како и социо - економските аспекти од реализација на 

ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРАД СВЕТИ НИКОЛЕ, ОПШТИНА СВЕТИ 

НИКОЛЕ, согласно Член 65, став 2 од Законот за животна средина („Сл. Весник на 

РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07,159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 183/13 и 

42/14), се наложи потребата за спроведување на Стратегиска оцена на животната 

средина. 

Во подготовката на Извештајот за Стратегиска оцена на влијание врз животната 

средина учествуваше (тимот на ГЕИНГ Кребс унд Киефер Интернационал, Скопје): 

 

 Александра Каракашова Сачкарска, дипл.инж. по заштита на животна 

средина 

 м-р Олгица Мицевска, дипл.инж по биологија 

 Ирена Стефановска, дипл.инж. по заштита на животна средина 

 Трајче Митев, дипл.проф. по биологија 

 д-р Александар Павлов, дипл.инж. по заштита на животна средина 

 м-р Емилија Божиновска, дипл. еколог  

 

Горенаведениот Извештај за стратегиска оцена на животната средина согласно 

Член 66 став (5) од Законот за животна средина е потпишан од лицето Александра 

Каракашова Сачкарска, дипл.инж. по заштита на животна средина кое е 

вклучено во листата на експерти за стратегиска оцена на влијанието врз животната 

средина која ја води Министерствотото за животна средина и просторно планирање. 

Како доказ за истото во прилог на Извештајот е дадена копија на Потврдата со број 

Овластување бр. 07-1835/15 од 18.11.2010 година издадена од страна на 

Министерството за животна средина и просторно планирање. 
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и дека истиот е изработен според стандардите и нормативите за ваков вид работи 

 

 

Внатрешна контрола – контрола на квалитетот извршил: 

 

 Ирена Стефановска, дипл.инж. по заштита на животна средина 
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  м-р Драган Димитриевски 
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1. ВОВЕД 

 

Врз основа на Договорот за изработка на Извештаи за стратегиска оцена на 

влијанието на урбанистичките планови врз животната средина и врз здравјето на луѓето 

за Општина Свети Николе, со бр.03-637/4 од 10.03.2016 година, склучен помеѓу Општина 

Свети Николе ул.Плоштад Илинден, бр.12, Свети Николе, како Нарачувач од една страна 

и Друштво за градежништво, промет и услуги ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. 

ДОО Скопје со седиште на ул.Борис Трајковски, бр.111, Скопје, како Вршител на услугата 

од друга страна, се јави потреба од изработка на извештај за стратегиска оцена за 

влијанијата на Генерален Урбанистички План за Свети Николе врз животната средина и 

здравјето на луѓето. 

Урбанистички план е план за уредување и користење на просторот во рамките на 

планскиот опфат на град, село или друго подрачје утврдено во планот и се изработува 

според Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Република 

Македонија, број 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 162/13 и 42/14), 

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на 

Република Македонија, број 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 167/13 и 37/14) и Правилникот за 

поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови 

(Службен весник на Република Македонија“, број 78/06), како и другата релевантна 

законска и подзаконска регулатива.  

Генерален урбанистички план се донесува за градот Скопје и за градовите кои се 

седишта на општини утврдени со закон (во случајот Општина Свети Николе), а се донесува 

врз основа на издадени услови за планирање на просторот согласно со закон. 

Согласно законската регулатива од областа на животната средина, глава X од 

Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр.53/05; бр.81/05; бр.24/07; бр.159/08; 

бр.83/09; бр.48/10; бр.124/10; бр.51/11; бр.123/12; бр.93/13; бр.42/14 и бр.44/15), 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.  

Врз основа на член 65, став (4) од Законот за животна средина, Владата на 

Република Македонија, донесе „Уредба за критериумите врз основа на кои се донесувааат 

одлуките дали определени плански документи би можеле да имаат значително влијание 

врз животната средина и здравјето на луѓето“ (Сл. весник на РМ бр.153/07). Согласно 

точка 13 (Планирање на просторот и користење на земјиштето), член 3 од Уредбата за 

стратегии, планови програми, вклучувајќи и нивните промени, за кои задолжително се 
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спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот 

и здравјето на луѓето, Генералниот Урбанистички план за Свети Николе, Општина Свети 

Николе, е плански документ за кој задолжително се врши стратегиска оцена на 

животната средина. Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на 

влијанијата врз животната средина од имплементацијата на предвидениот плански 

документ уште во фазата на неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за 

спречување и контрола на влијанијата. Извештајот е изработен согласно содржината на 

извештајот пропишана во Уредбата за содржина на извештајот за стратегиска оцена на 

животната средина (Сл. весник на РМ бр.153 од 20.12.2007 год.). 

Изработката на Генерален Урбанистички План за Свети Николе за плански период 

2015-20125, Општина Свети Николе, е во согласност со Планската Програма за 

изработка на урбанистички планови и локални урбанистички плански документации во 

општината Свети Николе за 2016 год, која претставува своевидна рамка на 

приоритетите во областа на урбаното живеење, а пред се таа е произлезена од 

потребите и проблемите на локалната заедница, како и развојната стратегија на 

општината.  

Навременото донесување на планска документација за потребите на урбаното и 

руралното подрачје е неопходно и приоритетно во развојниот процес на општината 

Желини. Во спротивно се иницираат и создаваат низа урбани и социјално-економски 

негативни последици врз целокупниот живот на заедницата. 

Генералниот Урбанистички План за Свети Николе, Општина Свети Николе, е 

изработен од страна на ДПТУ Дизајн Центар Инженеринг од Кавадарци. 
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2. ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА СОЖС, СОДРЖИНА НА 
ИЗВЕШТАЈОТ 

 

Стратегиската оцена претставува процедура за проценка на влијанието на 

плановите, стратегиите и програмите врз животната средина и врз здравјето на луѓето. Во 

овој процес се предвидуваат одредени мерки, кои имаат за цел заштита на животната 

средина од сите можни влијанија и тоа уште во процесот на планирање и донесување 

одлуки за одредени стратегии, планови и програми, т.е. плански документи. Преку 

навремено спроведување на постапката за стратегиска оцена на животната средина се 

обезбедува иденитификување на сите можни негативни и позитивни влијанија на целите 

на планот, програмата или стратегијата врз животната средина, а исто така се дефинираат 

и алтернативи и можни мерки за спречување, намалување и ублажување на негативните 

влијанија врз сите елементи на животната средина. Националното законодавство 

сугерира процесот на стратегиска оцена на влијанието на планскиот документ да се 

одвива паралелно со развојот на планскиот документ, со цел целите на животната средина 

навреме да се земат во предвид при дефинирање на целите на самиот плански документ. 

Постапката за стратегиска оцена на животната средина треба да обезбеди високо 

ниво на заштита на животната средина, спроведување на насоките од релевантни 

стратешки и плански документи и интегрирање на целите на животната средина во 

подготовката и усвојувањето на стратегии, планови и програми (плански документи), а во 

насока на промовирање на одржливиот развој. 

Стратегиската оцена треба да ги земе во предвид сите влијанија врз животната 

средина и притоа се стреми: 

- да овозможи вградување на аспектите на животната средина во процесот на 

урбанистичкото планирање; 

- да ја зголеми ефикасноста при донесување на одлуки во однос на заштита на 

животната средина; 

- да обезбеди интегриран приод кон животната средина; 

- да овозможи учеството на јавноста и консултирање со јавноста во процесот на 

донесување на одлуки; 

- да ја поттикне меѓусекторската соработка; 

- да се вградат одредбите на одржливиот развој (економски, социјални и еколошки 

аспекти). 

Постапката за СОЖС се спроведува во неколку фази/чекори: 

Проверка: утврдување дали планскиот документ ќе има значителни влијанија врз 

животната средина и дали е потребно спроведување на СОЖС. 
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Определување на обемот: определување на обемот на информации и нивото на 

детали кои ќе бидат содржани во Извештајот за СОЖС. 

Извештај за СОЖС е главниот механизам за известување во врска со описот и 

евалуацијата на значителните влијанија (позитивни и негативни) врз животната средина 

од имплементација на планскиот документ, како и активностите за спречување, 

намалување и колку што е можно повеќе, неутрализирање на значителните негативни 

влијанија. 

Консултации со јавноста: опфаќа консултација со страните и засегнатата јавност 

во текот на определувањето на обемот на СОЖС, нацрт Извештајот за СОЖС и ставање 

на истите на јавен увид (објавување). 

Прифаќање: обезбедување информации за одобрениот плански документ, односно 

колку од коментарите добиени во текот на консултациите биле земени предвид и методите 

за мониторинг на значителните влијанија од имплементацијата на планскиот документ. 

Мониторинг на значајните влијанија врз животната средина во рана фаза за да им 

се овозможи на одговорните власти да преземат мерки за подобрување во текот на 

имплементацијата на планските документи. 

СОЖС јасно ги идентификува сите релевантни негативни и позитивни аспекти од 

донесувањето на плановите или програмите, ги дефинира алтернативите и можни 

решенија за спречување или за ублажување на негативните ефекти во сите области. 

При спроведувањето на плански документи за организација и користење на 

просторот за производните и услужни дејности, решенијата во просторот треба да 

овозможат поголема атрактивност на просторот, заштита на природните и создадени 

ресурси и богатства, сообраќајно и информатичко поврзување, локациона флексибилност 

и почитување на објективните фактори на развој. Реализацијата на планскиот документ, 

треба да биде во согласност со определбите за заштита на животната средина и одржлив 

развој утврдени со Просторниот план на Република Македонија. 
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Слика 1. Постапка за утврдување на неопходноста од спроведување на стратегиска оцена 

на животната средина (SEA) 

 

Стратегиската оцена на животната средина ги зема во предвид влијанијата врз 

животната средина и алтернативите во поширок обем, а исто така: 

 предвреме ги зема во предвид алатките кои би се користеле за да ја подржат 

формулацијата на стратегиската акција за одржлив развој; 

 овозможува зголемување на ефикасноста при донесување на одлуки; 

 овозможува систематски и ефективен приод кон животната средина од 

повисоко ниво при донесување на одлуки; 

 ги поддржува консултациите и учеството на јавноста.  

Извештајот за стратегиската оцена на животната средина треба да содржи детали 

од планските документи како и други информации, кои ќе бидат земени во предвид при 

понатамошната оцена на животната средина, односно треба да содржи податоци за 

можните влијанија врз: 

- населението, здравјето на луѓето, флората, фауната, почвата, водата, климатските 

фактори, материјалните добра, културното наследство каде се вклучени 

архитектурните и археолошките наследства, пејзажи и др; 

- краток преглед на причините врз основа на кои се одбираат алтернативите; 

- предвидените мерки за заштита и намалување на влијанијата. 

Анализата на влијанијата врз животната средина има за цел да ги идентификува 

можните проблеми, да ги рационализира трошоците и да направи оптимален избор на 

мерките за заштита на животната средина. Влијанијата врз специфичните медиуми од 

животната средина ќе бидат намалени или ефективно подобрени доколку се предвидат 
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мерки за заштита, намалување и неутрализација на истите. При идентификувањето на 

влијанијата се користи квалитативна проценка на нивниот ефект, односно истите се 

оценуваат како: секундарни, кумулативни, краткорочни, со средни и долгорочни, трајни и 

привремени позитивни и негативни ефекти. 

Анализата на алтернативите кои се опфатени со овој извештај укажува на потребата 

од неминовно спроведување на Стратегиската оцена на влијанието врз животната 

средина во процесот на планирање заради правилна и поефикасна избрана алтернатива.  

Во рамките на Извештајот за стратегиска оценка, исто така сe дава осврт на планот 

за мониторинг на животната средина, чија основна цел е следење на ефектите од 

применетите мерки за ублажување. Планот на мерки од непредвидени незгоди, кој е 

составен дел на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина, ги опфаќа 

предлог мерките за заштита на планскиот опфат и спасување во случај на пожар, воени 

разурнувања, природни катастрофи и техничко-технолошки незгоди.  

При водење на процедурата за СОЖС важна улога имаат консултациите и учеството 

на јавноста1, што овозможува: целосна информираност за основните податоци за 

животната средина, релевантните податоци и вредности на индивидуално ниво и на ниво 

на заедница и зголемување на транспарентноста во донесувањето одлуки, преку 

обезбедување информации кои овозможуваат идентификација на влијанијата во рана 

фаза и предлог мерки за нивно намалување, поголемо разбирање и избегнување 

непотребни противречности и одложување на процесот за донесување одлуки, кое во 

покасните фази може да настане како резултат на недоволно разбирање. 

Доколку сите согледувања дадени во Извештајот за стратегиска оцена на животната 

средина бидат земени во предвид и имплементирани при реализацијата на Генералниот 

Урбанистички План за Свети Николе, Општина Свети Николе за којшто се изготвува овој 

Извештај, ќе се избегнат сите несакани последици, што значи ќе се заштеди време и пари 

што е само дел од целите на стратегиската оцена на животната средина. Исто така, ќе се 

обезбеди заштита и одржлив развој на ресурсите, заштита на медиумите во животната 

средина и здравјето на луѓето. 

 

2.1. Цел на извештајот за стратегиска оцена и применета 
методологија 

Цел на Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина за ГУП за град Свети 

Николе за плански период 2015 – 2025 година, Општина Свети Николе е навремено да ги 

                                                

1 според Архуската Конвенција и Член 8 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката 

на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (“Сл.Весник на РМ” 

бр. 147/08 и 45/11)  
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вклучи целите на заштита и унапредување на животната средина на подрачјето опфатено 

со ГУП за град Свети Николе во целите на планскиот документ. 

Навременото вклучување на целите за заштита на животната средина е неопходно 

за да се осигура одржлив равој на Општина Свети Николе. 

Методологијата која се користеше при подготовка на Извештајот за Стратегиска 

оцена на животната средина за ГУП за град Свети Николе, за плански период 2015 – 2025 

година, Општина Свети Николе се базира на спроведување на истражувања, проценки и 

аналитички пристап кој се состоеше од неколку чекори: 

- Преглед и анализа на сегашната состојба на животната средина на и во околината 

на предложениот плански опфат и Општина Свети Николе; 

- Запознавање со предлог планот за предметниот опфат, Условите за планирање на 

просторот, документационата основа и планската документација и графичките 

прилози; 

- Идентификација на веќе дефинираните цели за заштита и унапредување на 

животната средина во постоечките стратешки документи на локално, национално и 

меѓународно ниво; 

- Преглед на постоечката состојба на најважните елементи од животната средина на 

подрачјето дефинирано со планскиот опфат кои би биле најосетливи при 

реализирање на планскиот документ; 

- Идентификација на позитивните и веројатните негативни влијанија од 

реализирањето на ГУП за град Свети Николе, врз клучните елементи на животната 

средина; 

- Оценка на сите можни влијанија по неколку критериуми (во однос на типот, 

природата, јачината, времетраењето, реверзибилноста и кумулативните 

влијанија); 

- Подготовка на план со превентивни и корективни мерки за ублажување на 

влијанијата на планот врз животната средина; 

- Подготовка на план за мониторинг на спроведувањето на предложените мерки; 

- 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 на животната средина; 

- Обезбедување на транспарентен процес на вклучување на јавноста и одржување 

на јавна расправа; 

 

При изработката на Извештајот експертскиот тим користеше релевантна стручна 

литература од оваа област, како што се стратешки национални и локални документи, 

национална законска регулатива, меѓународни договори, карти и разни графички прилози, 

урбанистичка планска документација, матрици за оцена и матрици за компатибилност на 

целите како и извештаи и препораки од меѓународни институции водечки во светот во оваа 

проблематика.  
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3. ЗАКОНСКА РАМКА 

 

Прашањата во врска со заштитата на животната средина и просторното планирање, 

односно спроведувањето на планските документи за организација и користење на 

просторот за производните и услужни дејности, се обработуваат во Просторниот План на 

Република Македонија и Законот за спроведување на ПП, како и Законот за просторно и 

урбанистичко планирање. 

На национално ниво, политиката за животна средина е опфатена со голем број на 

закони, подзаконски акти, стратешки документи и др. Извештајот за стратегиска оцена за 

влијанието на Генерален Урбанистички План за Свети Николе, општина Свети Николе, врз 

животната средина и здравјето на луѓето е изработен согласно постојната законска 

регулатива во заштита на животната средина и просторното и урбанистичкото планирање 

во Република Македонија: 

- Закон за заштита на животната средна (Сл. весник на РМ бр.53/05; бр.81/05; 

бр.24/07; бр.159/08; бр.83/09; бр.48/10; бр.124/10; бр.51/11; бр.123/12; бр.93/13; 

бр.42/14 и бр.44/15) 

- Закон за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр. 51/05, 

бр. 55/13, бр. 163/13 и бр.42/14)   

- Просторен План на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 39/04)   

- Закон за спроведување на Просторниот План на РМ („Службен весник на РМ“ бр. 

39/04)   

- Закон за заштита на природата („Службен весник на РМ“ бр. 67/04, бр. 14/06, 

бр.84/07, бр.35/10, бр.47/11, бр.148/11, бр.59/12, бр.13/13 и 163/13) 

- Закон за заштита од бучава во животната средина („Службен весник на РМ“ 

бр.79/07 и бр.163/13) 

- Закон за управување со отпад - пречистен текст („Службен весник на РМ“ бр.09/11, 

бр.123/12, бр.147/13 и бр.163/13) 

- Закон за квалитетот на амбиентниот воздух - пречистен текст („Службен весник на 

РМ“, бр.100/12) 

- Закон за водите („Службен весник на РМ“ бр.87/08, бр.06/09, бр.161/09, бр.83/10, 

бр.51/11, бр. 44/12, бр. 23/13 и 163/13) 

- Закон за процена („Службен весник на РМ“ бр.51/05, бр.115/10, 158/11, бр.185/11 и 

бр.64/12)    
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Подзаконски акти - Стратегиска оцена на влијанието врз животната средина: 

- 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 на 

РМ“ бр.147/08 и бр.45/11) 

- Уредба за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие 

стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за 

оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на 

луѓето („Службен весник на РМ“ бр.153/07 и бр.45/11) 

- Уредба за содржината на извештајот за стратегиската оцена на животната средина 

(„Службен весник на РМ“ бр.153/07) 

- Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали 

определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз 

животната средина и здравјето на луѓето („Службен весник на РМ“ бр.144/07) 

- Правилник за начинот на спроведување на прекугранични консултации („Службен 

весник на РМ“ бр.110/10) 

- Правилник за формата, содржината и образецот на одлуката за спроведување 

односно неспроведување на стратегиска оцена и на формуларите за потребата од 

спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена („Службен весник на 

РМ“ бр.122/11) 

3.1. СОЖС и урбанистичко планирање 

Просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се 

обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторен план и 

урбанистички планови со цел да се обезбеди уредувањето и користење на просторот, но 

и заштита и унапредување на животната средина и природата во рамките на планскиот 

опфат на град, село или друго подрачје утврдено во планот. 

Во зависност од просторот кој е предмет на планирањето, Законот за просторно и 

урбанистичко планирање на Република Македонија предвидува донесување на 

следните четири вида урбанистички планови: 

 Генерален урбанистички план (на ниво на град), 

 Детален урбанистички план (на ниво на дел од град), 

 Урбанистички план за село (на ниво на село), и 

 Урбанистички план вон населено место (на ниво на подрачје надвор од град или село). 

Просторниот план на Р. Македонија е донесен на 11.06.2004 како највисок, стратешки, 

долгорочен, интегрален и развоен документ со цел утврдување на рамономерен и 

одржлив просторен развој на државата, определување на намената, како и уредување и 

https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
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користење на просторот. Една од основните цели на Просторниот план се однесува на 

штедење, рационално користење и заштита на природните ресурси, искористување на 

погодностите за производство и лоцирање на активности на простори врзано со местото 

на искористување. Меѓу приритетните определби на Просторниот план е заштитата на 

земјоделското земјиште, а особено ограничување на транформацијата за користење за 

други намени, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето. 

Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во Републиката, посебно 

тежиште се става на унапредувањето и заштитата на животната средина. Состојбата на 

животната средина и еколошките барања се битен фактор за ограничување на 

планирањето на одредени активности, заради што е неопходна процена на влијанијата 

врз животната средина. 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 неговата 

културолошка и цивилизациска важност и значење.  

Со Законот за просторно и урбанистичко планирање на Република Македонија се 

уредуваат условите, начините и динамиката на спроведување на Посторниот план, како и 

правата и одговорностите на субјектите во спроведувањето на Планот. Едно од основните 

начела на Законот е координација на Просторниот план на Република Македонија со 

другите просторни и урбанистички планови и другата документација за планирање и 

уредување на просторот.  

Генерален урбанистички план се донесува за градот Скопје и за градовите кои се 

седишта на општини утврдени со закон (во случајот Општина Свети Николе), а се донесува 

врз основа на издадени услови за планирање на просторот согласно со закон. 
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4. ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
И ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

4.1. Преглед на содржината на планскиот документ 

Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл.Весник на РМ" бр. 

51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) и Правилникот 

за поблиската содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистичките 

планови ("Сл.Весник на РМ" бр. 78/06 и 37/14) и согласно Правилникот за стандарди и 

нормативи за урбанистичко планирање ("Сл.Весник на РМ" бр. 63/12, 126/12, 19/13, 

95/13, 167/13 и 37/14), за предвидениот плански опфат е изработен Генерален 

Урбанистички План за Свети Николе, Општина Свети Николе. 

Генералниот Урбанистички План за Свети Николе, Општина Свети Николе, е 

изработен од страна на ДПТУ Дизајн Центар Инженеринг од Кавадарци. 

Генералниот урбанистички план содржи документациона основа и планска 

докумнетација, кои пак содржат текстуален дел и графички приказ на планските решенија, 

како и нумерички дел со билансни показатели.  

Текстуален дел од документационата основа ги содржи следните податоци: 

- Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат и граници 

на анализиран простор 

- Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на планскиот опфат и 

неговата околина 

- Податоци за природните чинители 

- Хидрографски и хидролошки податоци 

- Податоци за создадени вредности и чинители кои ја синтетизираат состојбата на 

животот на човекот и начинот на употреба на земјиштето во рамките на планскиот 

опфат 

- Инвентаризација на изграден градежен фонд и вкупна физичка супраструктура 

- Сообраќајна инфраструктура 

- Комунална инфраструктура 

- Електро-енергетика 

- Телефонска мрежа 

- Инвентаризација на постојни споменични целини, градби од културно-историско 

значење и културни предели (заштитно конзерваторски основи) 

 

Графичкиот дел од документационата основа содржи: 

 

- Извод од Генерален урбанистички план на град Свети Николе, 1:5000 

- Ажурирана геодетска подлога, 1:5000 
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- Инвентаризација на земјиштето и постојни споменични целини и културни предели, 

1:5000 

- Инвентаризација на изградената комунална инфраструктура, 1:5000 

 

Текстуалниот дел од планската документација ги содржи следните податоци: 

 

- Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат со опис на граница 

- Текстуални одредби за план од повисоко ниво 

- Планска програма 

- Плански концепт за просторен развој и хармонизација на просторот во 

рамките на планскиот опфат 

- Опис и образложение на планските решенија за изградба, на наменската употреба 

на градежното земјиште за општа употреба, сообраќајната и комуналната 

инфраструктура 

- Планирање на потребите за просторен развој 

- Демографски показатели 

- Комерцијални и деловни намени 

- Јавни институции 

- Инфраструктура 

- Сообраќајна инфраструктура 

- Хидротехничка инфраструктура 

- Општи карактеристики на сливно подрачје 

- Електро-енергетика 

- Мерки за заштита 

- Економско образложение за начинот, обемот и динамиката на финансирање на 

реализацијата на планските решенија 

- Услови за изградба за Урбанистички план за село Свети Николе 

 

Графичкиот дел од планската документација содржи:  

 

- Граница на плански опфат и поделба на блокови, 1:5000 

- План на намена на земјиштето, 1:5000 

- Регулационен план, сообраќаен и нивелациски план, 1:5000 

- Инфраструктурен план, 1:5000 

- Синтезен план, 1:5000 

Генералниот Урбанистичкиот план се донесува врз основа на издадени услови за 

планирање на просторот согласно со закон. Изменување и дополнување на 

урбанистичкиот план за село со кое се врши проширување на планскиот опфат, се врши 

врз основа на услови за планирање на просторот за делот за кој се проширува 

планскиот опфат. 
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Податоците за постојната состојба, можностите за просторниот развој и 

програмските проекции за просторниот развој претставуваат документациона основа на 

Генералниот Урбанистички План. Генералниот Урбанистички План во чии што плански 

опфат постојат споменици, споменички целини, културни предели и други заштитени 

добра со статус на културно наследство треба да содржат детални параметри за 

заштитата на културно наследство. 

4.2. Цели на планскиот документ 

Основната задача на Планот претставува да преку анализа на состојбата и 

дефинирање на идните потреби, го дефинира и димензионира: 

- опфатот на Планот 

- содржина на основните функции 

- просторна дисперзија на функциите 

- мрежа на инфраструктура 

Задача на Планот непосредно претставува максимално ефикасно интегрирање на 

просторот и функциите на град Свети Николе врз основа на програмските елементи 

дадени во ГУП на град Свети Николе (1998г.), Законот за просторно и урбанистичко 

планирање и Правилникот за стандарди и нормативи за планирање на просторот во чија 

основа се содржани следните основни елементи: 

- анализа на состојбите и насоки за организација на просторот, 

- состојба на природните и со работа создадени вредности, 

- анализа на изградените фондови во областа на домувањето, комерцијални, јавни 

и општествени функции, комунална инфраструктура, сообраќај, јавно зеленило. 

- дефинирање на систем на сообраЌајници и нивно вклопување во сообраќајниот 

систем на селото, 

- оптимално димензионирање на капацитетите на комуналната инфраструктура, 

Планот мора континуирано да се следи и да се адаптира на потребите кои ќе 

настанат во текот на неговото спроведување во условите на новонастанатите ситуации, 

а со цел за корегирање на смерот, темпото и обемот на предвидениот развој и неговите 

просторни консеквенции преку: 
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- анализа на достигнатиот степен на материјалната развиеност како и утврдување 

на стандарди и критериуми (врз база на развојните можности и цели на развојот), кои 

Ќе се користат за проекција на идниот развој и утврдување на просторните потреби, 

развој на сите значајни области за интегрален непречен развој, развој на индустријата, 

користење на земјиштето, водење на основните системи и техничка инфраструктура и 

сл. 

-сведување на показателите на идниот развој во просторни големини, изработка 

на Програмски основи на Планот каде ќе се утврдат основните правци за развој, 

потребите за зафаќање на нови простори, ќе се утврди третманот на постојните 

фондови и структури на територијата која денес ја зафаќа градот и ќе се дефинираат 

основните показатели за идното просторно организирање опфатено со ГУП. 

Планскиот опфат третиран во ГУП за град Свети Николе во смисол на 

урбанистичко планирање е дефиниран со повеќе блокови, групирани во Урбани 

единици, кои пак ги насочуваат основните цели за просторна организација. 

4.3. Плански опфат 

Генералниот урбанистичкиот план за град Свети Николе, Општина Свети Николе се 

однесува за плански опфат со површина од 727,31 ha. 

Просторот кој е предмет на изработка на урбанистичкиот план во КО Свети Николе 

е опфатена со ГУП на Град Свети Николе општина Свети Николе.  

Изработката на Генерален урбанистички план за град Свети Николе има за цел да 

обезбеди рационално користење на градежното земјиште и создавање услови за 

ревитализација на градот Свети Николе, а согласно Законот за просторно и урбанистичко 

планирање. 
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Слика 2. Местоположба на општина Свети Николе 

Слика 3. Плански опфат на ГУП за Град Свети Николе 

Свети Николе лежи во централниот дел на Овче Поле со добри сообраќајни 

поврзувања со соседните градови. 
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Вкупната површина што ја зафаќа планскиот опфат изнесува 727,31 ha, 

идентификуваните парцели и делови од парцели кои влегуваат во планскиот опфат се 

дефинирани со следната граница: 

Границата се движи помеѓу КП бр. 1708 и КП бр. 1712, и се движи на југ помеѓу КП 

бр. 1708 и КП бр. 1712, помеѓу КП бр. 1708 и КП бр. 1711, помеѓу КП бр. 1708 и КП бр. 1710, 

помеѓу КП бр. 1708 и КП бр. 1706, помеѓу КП бр.1708 и КП бр. 1703, помеѓу КП бр. 1708 и 

КП бр. 1704, помеѓу КП бр. 1705 и КП бр. 1704, помеѓу КП бр. 1703 и КП бр. 1705, па минува 

низ КП бр. 1746 и продолжува помеѓу КП бр. 1723 и КП бр. 1725, па минува низ КП бр. 1753 

и продолжува помеѓу КП бр. 1726 и КП бр. 1753, па минува низ КП бр. 1726 и продолжува 

помеѓу КП бр. 1726 и КП бр. 1727, па минува низ КП бр. 1726 и низ КП бр. 7772 и 

продолжува помеѓу КП бр. 7772 и КП бр. 1449, помеѓу КП бр. 7772 и КП бр. 6302, помеѓу 

КП бр. 7772 и КП бр. 6301, помеѓу КП бр. 7772 и КП бр. 6292, помеѓу КП бр. 7772 и КП бр. 

6291, помеѓу КП бр. 7772 и КП бр. 6290, помеѓу КП бр. 7772 и КП бр 6285, помеѓу КП бр 

7772 и КП бр 6283, помеѓу КП бр. 6284 и КП бр. 6283, помеѓу КП бр. 6283 и КП бр. 6165, 

помеѓу КП бр. 6282 и КП бр. 6165, помеѓу КП бр. 6277 и КП бр. 6173, помеѓу КП бр. 6277 и 

КП бр. 6165, па минува низ КП бр. 7856 и продолжува помеѓу КП бр. 6275 и КП бр. 7856, 

помеѓу КП бр. 6275 и КП бр. 6276, па минува низ КП бр. 6275, низ КП бр. 7855, низ КП бр. 

6217 и продолжува помеѓу КП бр. 6217 и КП бр. 6218, па минува низ КП бр. 6222 и 

продолжува помеѓу КП бр. 6222 и КП бр. 6223, помеѓу КП бр. 6223 и КП бр. 6224, помеѓу 

КП бр. 6224 и КП бр. 6222, па минува низ КП бр. 6224 и продолжува помеѓу КП бр. 6225 и 

КП бр. 6208, помеѓу КП бр. 6227 и КП бр. 6208, помеѓу КП бр. 6226 и КП бр. 6208, помеѓу 

КП бр. 6228 и КП бр. 6208, помеѓу КП бр. 6229 и КП бр. 6208, помеѓу КП бр. 6229 и КП бр. 

7859, па минува низ КП бр. 7854 и низ КП бр. 7860 и продолжува помеѓу КП бр. 7860 и КП 

бр. 6442, помеѓу КП бр. 7860 и КП бр. 6441, помеѓу КП бр. 7860 и КП бр. 6434, помеѓу КП 

бр. 6432 и КП бр. 6434, помеѓу КП бр. 6432 и КП бр. 6431, помеѓу КП бр. 6432 и КП бр. 6428, 

помеѓу КП бр. 6432 и КП бр. 6427, помеѓу КП бр. 6432 и КП бр. 6424, па минува низ КП бр. 

6432 и продолжува помеѓу КП бр. 6425 и КП бр. 266, помеѓу КП бр. 7860 и КП бр. 266, па 

минува низ КП бр. 7846, КП бр. 292 и продолжува помеѓу КП бр. 282 и КП бр. 292, помеѓу 

КП бр. 282 и КП бр. 6477, помеѓу КП бр. 298 и КП бр. 6475, па минува низ КП бр. 6476 и 

продолжува помеѓу КП бр. 7773 и КП бр. 6498, помеѓу КП бр. 7773 и КП бр. 6499, помеѓу 

КП бр. 7773 и КП бр. 6502, помеѓу КП бр. 7773 и КП бр. 6506, помеѓу КП бр. 7773 и КП бр. 

6508, помеѓу КП бр. 7773 и КП бр. 6531, помеѓу КП бр. 7773 и КП бр. 6539, помеѓу КП бр. 

7773 и КП бр. 6540, па минува низ КП бр. 7773 и продолжува помеѓу КП бр. 5968 и КП бр. 

5943, помеѓу КП бр. 5967 и КП бр. 5943, помеѓу КП бр. 5967 и КП бр. 5960, помеѓу КП бр. 

5962 и КП бр. 5960, па минува низ КП бр 7853 и КП бр 5860 и продолжува помеѓу КП бр 

5860 и КП бр 5859, па минува низ КП бр. 5859 и продолжува помеѓу КП бр. 5858 и КП бр. 

5859, помеѓу КП бр. 5858 и КП бр. 5861, помеѓу КП бр. 5857 и КП бр. 5861, помеѓу КП бр. 

5856 и КП бр. 5861, помеѓу КП бр. 5855 и КП бр. 5861, помеѓу КП бр. 5854 и КП бр. 5861, 

помеѓу КП бр. 5853 и КП бр. 5861, помеѓу КП бр. 5853 и КП бр. 5862, продолжува кон југ 

опфаќајќи дел од КП бр. 5760/1, 5759/4, 5749/2, 5749/1 помеѓу КП бр. 5750 и КП бр. 5756, 

па минува низ КП бр. 5750, КП бр. 7851, КП бр. 4598, КП бр. 4599, КП бр. 4600, КП бр. 7843, 
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КП бр. 4555, КП бр. 4553, КП бр. 4554, КП бр. 4548, КП бр. 4547, КП бр. 7013, КП бр. 7014, 

пак низ КП бр. 7013, ги сечи КП бр. 7043, 7044, 7045, 7049, 7050, 7051, 7052, 7053, 7070/1, 

7071, 7081, 7080, 7087, 7088, 7096, 7103/2, 7109, 7110/4, 7105, 7111 и КП бр. 7237, помеѓу 

КП бр. 7369 и КП бр. 7235, помеѓу КП бр. 7369 и КП бр. 7234, помеѓу КП бр. 7369 и КП бр. 

7233, помеѓу КП бр. 7231 и КП бр. 7233, помеѓу КП бр. 7231 и КП бр. 7236, помеѓу КП бр. 

7232 и КП бр. 7236, помеѓу КП бр. 7232 и КП бр. 7240, помеѓу КП бр. 7232 и КП бр. 7242/1, 

помеѓу КП бр. 7232 и КП бр. 7242/2, помеѓу КП бр. 7254 и КП бр. 7242/2, па минува низ КП 

бр. 7226 и продолжува помеѓу КП бр. 7255 и КП бр. 7252, помеѓу КП бр. 7255 и КП бр. 7261, 

па минува низ КП бр. 7261 и продолжува помеѓу КП бр. 7256 и КП бр. 7261, помеѓу КП бр. 

7258 и КП бр. 7261, помеѓу КП бр 7258 и КП бр 7259, помеѓу КП бр 7260 и КП бр 7357, 

помеѓу КП бр. 7357 и КП бр. 7356, помеѓу КП бр. 7356 и КП бр. 7361, помеѓу КП бр. 7352 и 

КП бр. 7361, помеѓу КП бр. 7352 и КП бр. 7362, помеѓу КП бр. 7351 и КП бр. 7363, помеѓу 

КП бр. 7351 и КП бр. 7364, помеѓу КП бр. 7343 и КП бр. 7364, помеѓу КП бр. 7343 и КП бр. 

7350, помеѓу КП бр. 7343 и КП бр. 7348, помеѓу КП бр. 7343 и КП бр. 7347, помеѓу КП бр. 

7343 и КП бр. 7346, помеѓу КП бр. 7343 и КП бр. 7345, помеѓу КП бр. 7343 и КП бр. 7371, 

помеѓу КП бр. 7344 и КП бр. 7371, па минува низ КП бр. 7490 и продолжува помеѓу КП бр. 

7490 и КП бр. 7500, помеѓу КП бр. 7490 и КП бр. 7516, помеѓу КП бр. 7490 и КП бр 7517, 

помеѓу КП бр. 7490 и КП бр. 7518, помеѓу КП бр. 7490 и КП бр. 7519, помеѓу КП бр. 7490 и 

КП бр. 7520, па минува низ КП бр. 7490 и КП бр. 7487 и продолжува помеѓу КП бр. 7875 и 

КП бр. 7487, помеѓу КП бр. 7875 и КП бр. 7488, помеѓу КП бр. 7875 и КП бр. 7489, помеѓу 

КП бр. 7875 и КП бр. 7490, помеѓу КП бр. 7875 и КП бр. 7511, помеѓу КП бр. 7875 и КП бр. 

7874, помеѓу КП бр. 7875 и КП бр. 7524, па минува низ КП бр. 7522, КП бр. 7523, КП бр. 

7524, КП бр. 7527, КП бр. 7529, КП бр. 7530, КП бр. 7770, КП бр. 7324, КП бр. 7323, КП бр. 

7322, КП бр. 7321, КП бр. 7319, КП бр. 7320, па пак низ КП бр. 7319, КП бр. 7318, КП бр. 

7317, КП бр. 7313, КП бр. 7291/2, КП бр. 7301, КП бр. 7291/1, КП бр. 7290, КП бр. 7289, КП 

бр. 7288, КП бр. 7275, па пак низ КП бр. 7288, КП бр. 7287, КП бр. 7268 и продолжува помеѓу 

КП бр. 11663 и КП бр. 7268, помеѓу КП бр. 11663 и КП бр. 7269, помеѓу КП бр. 11663 и КП 

бр. 7270, помеѓу КП бр. 11663 и КП бр. 7271, помеѓу КП бр. 11663 и КП бр. 7272, помеѓу КП 

бр. 11663 и КП бр. 7273, помеѓу КП бр. 11663 и КП бр. 7302, помеѓу КП бр. 99999/11 и КП 

бр. 7303, помеѓу КП бр. 99999/11 и КП бр. 7304, помеѓу КП бр. 99999/11 и КП бр. 7305, па 

минува низ КП бр. 7770 и продолжува помеѓу КП бр. 7856 и КП бр. 4215, па минува низ КП 

бр. 4215, КП бр. 4214 и продолжува на север низ КП. бр. 7837, КП бр. 3929, КП бр. 3927, 

КП бр. 3911, КП бр. 3934, КП бр. 3935, па пак низ КП бр. 3934, КП бр. 3933, КП бр. 3947, КП 

бр. 3950, КП бр. 7837, КП бр. 4194, КП бр. 4193/1, КП бр. 4192, КП бр. 7837, па пак низ КП 

бр. 4192, КП бр. 4188, КП бр. 4186, КП бр. 4185, КП бр. 4181, КП бр. 4180, КП бр. 4177, КП 

бр. 4176, па пак низ КП бр. 7837, КП бр. 3962/8, па минува низ КП бр. 3958, КП бр. 3959 и 

продолжува на север низ КП бр. 3958, и продолжува помеѓу КП бр. 3958 до КП бр. 4033, 

продолжува покрај КП бр. 3987 па минува низ КП бр. 3985, КП бр. 7811, КП бр. 2712, КП бр. 

7810, КП бр. 2591/1, КП бр. 2589 и продолжува помеѓу КП бр. 2588 и КП бр. 2589, па минува 

низ КП бр. 2588 и продолжува помеѓу КП бр. 2588 и КП бр. 2604, помеѓу КП бр. 2605 и КП 

бр. 2604, па минува низ КП бр. 2596 и продолжува помеѓу КП бр. 2603 и КП бр. 2606, помеѓу 

КП бр. 2602/2 и КП бр. 2606, помеѓу КП бр. 2612 и КП бр. 2606, помеѓу КП бр. 2612 и КП бр. 
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2608, помеѓу КП бр. 2611 и КП бр. 2608, па минува низ КП бр. 2615 и продолжува помеѓу 

КП бр. 2615 и КП бр. 2609, па минува низ КП бр. 2584, и КП бр. 7809 и продолжува помеѓу 

КП бр. 2533 и КП бр. 2532, па минува низ КП бр .7770 и продолжува помеѓу КП бр. 2264/1 

и КП бр. 2263/6, помеѓу КП бр. 2264/1 и КП бр. 2263/6, помеѓу КП бр. 2264/1 и КП бр. 2263/2, 

помеѓу КП бр. 2264/1 и КП бр. 2263/6, па минува низ КП бр. 7785, КП бр. 2370, КП бр. 7789, 

и продолжува помеѓу КП бр. 7789 и КП бр. 2369, помеѓу КП бр. 7789 и КП бр. 2369, помеѓу 

КП бр. 7789 и КП бр. 7808, па минува низ КП бр. 2274 и продолжува помеѓу КП бр. 2274 и 

КП бр. 2191, помеѓу КП бр. 2274 и КП бр. 2192, па минува низ КП бр. 2193, КП бр. 2194, КП 

бр. 2185, КП бр. 2184, КП бр. 2183, КП бр. 2177, КП бр. 2178, КП бр. 2155, КП бр. 2154, КП 

бр. 2156, па пак низ КП бр. 2154, па пак низ КП бр. 2156, КП бр. 2151, КП бр. 2157, КП бр. 

2147/1, КП бр. 2145/1, КП бр. 2144/1, КП бр. 2142, КП бр. 7771, КП бр. 2114, КП бр. 2116/1, 

КП бр. 2118, КП бр. 2119, па пак низ КП бр. 7771, КП бр. 2129, па пак низ КП бр. 7771, па 

пак низ КП бр. 2129, КП бр. 2130, КП бр. 2132, КП бр. 2131, КП бр. 7800, па низ КП бр. 7795, 

КП бр. 7799, КП бр. 1920, КП бр. 1919, КП бр. 1917, КП бр. 1918 и продолжува помеѓу КП 

бр 1918 и КП бр 1916, па минува низ КП бр 7795 и продолжува помеѓу КП бр. 1899 и КП бр. 

1903, помеѓу КП бр. 1899 и КП бр. 1900, помеѓу КП бр. 1899 и КП бр. 1896, па минува низ 

КП бр. 1897, КП бр. 1941 и продолжува помеѓу КП бр. 1894 и КП бр. 1892, помеѓу КП бр. 

1894 и КП бр. 1893, па минува низ КП бр. 7796 и продолжува помеѓу КП бр. 1867 и КП бр. 

1862, па минува низ КП бр. 1862, КП бр. 7797, КП бр. 1625, КП бр. 1607, КП бр. 1608, КП бр. 

1609, КП бр. 1612, КП бр. 1613, КП бр. 1622 и продолжува помеѓу КП бр. 1615 и КП бр. 1620, 

помеѓу КП бр. 1615 и КП бр. 1619, помеѓу КП бр. 1615 и КП бр. 1616, помеѓу КП бр. 7794 и 

КП бр. 1616, помеѓу КП бр. 7794 и КП бр. 1602, помеѓу КП бр. 7794 и КП бр. 1601, помеѓу 

КП бр. 7794 и КП бр. 1600/2, помеѓу КП бр. 7794 и КП бр. 1599, помеѓу КП бр. 7794 и КП бр. 

1598, помеѓу КП бр. 7794 и КП бр. 1573, помеѓу КП бр. 7794 и КП бр. 1581/2, па минува низ 

КП бр. 7794 и продолжува помеѓу КП бр. 1570 и КП бр. 1568, помеѓу КП бр. 1570 и КП бр. 

1563, помеѓу КП бр. 1570 и КП бр. 1560, помеѓу КП бр. 1570 и КП бр. 1559, помеѓу КП бр. 

1570 и КП бр. 1556, помеѓу КП бр. 1570 и КП бр. 1554, помеѓу КП бр. 1570 и КП бр. 1551, 

помеѓу КП бр. 1570 и КП бр. 1550, помеѓу КП бр. 1570 и КП бр. 1547, помеѓу КП бр. 1570 и 

КП бр. 1545, помеѓу КП бр. 1570 и КП бр. 1540/1, помеѓу КП бр. 1570 и КП бр. 1539, помеѓу 

КП бр. 1538 и КП бр. 1540/2, помеѓу КП бр. 862 и КП бр. 861, помеѓу КП бр. 890 и КП бр. 

1515, помеѓу КП бр. 864/1 и КП бр. 1515, помеѓу КП бр. 866 и КП бр. 1515, помеѓу КП бр. 

1510 и КП бр. 1515, помеѓу КП бр. 1513 и КП бр. 1515, па минува низ КП бр. 1636, КП бр. 

1657, КП бр. 7798 и продолжува помеѓу КП бр. 1712 и КП бр 1708. 

4.4. Намена на земјиштето 

Предложените плански решенија за уредување на просторот се базираат врз 

Просторниот план на Република Македонија (2004г.) и Генерален урбанистички план на 

град Свети Николе, плански период 1998-2008. . 

Намената на површините во состав на просторните и урбанистички планови е 

основен дел на тие планови и не ретко се поистоветува со нив. Тоа поистоветување 
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произлегува од фактот што крајна цел на секој урбанистички план е да се определи 

начинот на употребата на земјиштето што е предмет на планирање како и системот и 

начинот на изградба на тоа земјиште. 

 

Преку урбана средина Свети Николе ги има постигнато позитивните начела за добро 

урбано поставување на една населба и тоа: 

- издвојување на домување со индустрија; 

- добра поставеност во однос на ружата на ветрови; 

- во однос на течението на речните текови во контекс на домувањето и 

индустријата; 

- релјефната поставеност, зафаќајки ја средната височина, за поставување на 

една населба; 

- сообраќајна поврзаност со поблиските урбани населби и регионот; 

Градот Свети Николе согласно постојниот ГУП е поделен на неколку зони: 

1. Зона на домување; 

2. Зона на индустрија; 

3. Зона на мало стопанство; 

Површината што ја зафаќа ГУП за град Свети Николе е 427 ha од кои припаѓаат 

на: 

- Домување 154,8 ha; 

- Општи функции 84,5 ha; 

- Сообраќај 101,8 ha; 

- Стопански дејности 78,9 ha; 

- Сообраќајни објекти 7,0 ha; 

 

Содржината и намената на просторот на опфатот треба да биде во согласност со 

потребите за нормално функционирање на еден ваков простор и тоа се: 
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Табела 1. Класа на намена на земјиштето 

К
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А ДОМУВАЊЕ 

А0 ДОМУВАЊЕ СО ПОСЕБЕН РЕЖИМ 

А1 ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ 

А2 ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ ЗГРАДИ 

А3 ГРУПНО ДОМУВАЊЕ 

А4 ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ 

Б КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ 

Б1 МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ 

Б2 ГОЛЕМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ 

Б3 ГОЛЕМИ УГОСТИТЕЛСКИ ЕДИНИЦИ 

Б4 ДЕЛОВНИ ПРОСТОРИ 

Б5 ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКСИ 

Б6 ГРАДБИ ЗА СОБИРИ 

В ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 

В1 ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 

В2 ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

В3 КУЛТУРА 

В4 ДРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ 

В5 ВЕРСКИ ИНСТИТУЦИИ 

Г ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

Г2 ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА 

Г3 СЕРВИСИ 

Г4 СТОВАРИШТА 

Д ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА 

Д1 ПАРКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО 

Д2 ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 

Д3 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

Д4 МЕМОРИЈАЛНИ ПРОСТОРИ 

Е ИНФРАСТРУКТУРА 

Е1 КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Е2 КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА 

Е3 НЕКОМПАТИБИЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
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5. СЕГАШНА СОСТОЈБА НА ПРЕДМЕТНИОТ ОПФАТ 

5.1. Инвентаризација на изграден градежен фонд и вкупна 
физичка супраструктура 

 

5.1.1. Домување 

Во анализата на постојната состојба се регистрирани простори за домување со 

вкупна површина од 102,76 ha односно 14,1% од површината на планскиот опфат. 

Најголема нето густина на населеност има централниот дел на градот, дел од 

месната заедница 1. Овде во последните години има изградено неколку колективни 

станбени згради, кои ја зголемуваат густината на инаку претежно стари објекти 

претставува старо градско јадро и има голема густина. 

Во однос на квалитетниот станбен фонд заклучок од анализата е дека тој се наоѓа 

на околу 61,5 ha или 60% од вкупната станбена територија 102,8 ha во сите месни 

заедници и во идниот развоен период во целост треба да се задржи како квалитетен фонд. 

 

5.1.2. Комерцијални и деловни намени 

Во општина Свети Николе најразвиени стопански дејности се: прехрамбената 

индустрија, текстилната индустрија, трговска дејност, услужната дејност, земјоделството 

и сточарството. 

Во рамките на планскиот опфат во зоната на центарот постојат мали комерцијални 

и деловни дејности со класа на намена Б1-мали комерцијални и деловни дејности кои 

зафаќаат површина од 2,78 ha, намена Б2 – големи трговски единици со површина од 1,73 

ha. 

Класа на намена Б4-деловни дејности зафаќа вкупна површина од 0,87 ha. 

Намена Б5-хотелски комплекс зафаќа површина од 1,77 ha. 

Вкупна површина што ја зафаќаат намените содржани во основна класа на намена 

Б – комерцијални и деловни намени изнесува 7,15 ha, односно 1% од површината на 

планскиот опфат. 

 

5.1.3. Јавни функции 

Општина Свети Николе располага со неопходната содржина на капацитети од 

доменот на образование, државни институции, верски објекти и сл.  

Постојат следните намени: 
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- В1-образование и наука со површина од 3,35 ha. 

Воспитно-образовниот процес за деца од школска возраст се одвива во три 

општински образовни установи, ОУ “Гоце Делчев”, ОУ “Кирил и Методиј” во градот и ОУ 

“Даме Груев”-Ерџелија со вкупно 8 подрачни училишта. 

Наставата во ОУ “Гоце Делчев” во градот ја следат вкупно 523 ученици, во ОУ “Кирил 

и Методиј” ја следат вкупно 728 ученици. 

Училишните објекти иако се во добра техничка состојба, не ги задоволуваат 

потребите на населението од аспект од аспект на нивниот капацитет и површина и заради 

тоа работат две смени. 

Во градот има две средни училишта и еден интернат за учениците. Вкупна површина 

на објектите со интернат изнесува 3988 m2, а вкупниот училишен простор 1396 m2. 

Површината на земјиштето што го зафаќаат училиштата изнесува 0,89 ha.  

В2 – Здравство и социјална заштита 

Во општина Свети Николе функционира Здравствена станица која е сместена во 

јужниот дел на градот. Објектот датира од 1981год., како јавна здравствена установа 

Здравствен дом “Примариус д-р.Ѓорѓи Гаврилски” кој располага со два здравствени 

објекти во градот и седум пунктови во околните месни заедници: Лозово, Ерџелија, 

Мустафино, Црнилиште, Горобинци, Немањици и Ѓуѓанци. Во здравствениот дом се 

вработени 82 работници. Неговата корисна површина изнесува околу 43,89 ha и 

ангажирано земјиште околу 1,72 ha. 

Во општина Свети Николе функционира општинска установа, детска градинка 

“Рахилка Гонева” која работи во два објекта и тоа: објект на улица Кочо Рацин. Во објектот 

се сместени деца од јаслена возраст, градинска возраст и деца од школска возраст до 

10год. и објект на улица Вељко Влаховиќ. 

Вкупно класа на намена В2 – здравство и социјална заштита зафаќа површина од 

3,89 ha. 

Класа на намена В3 – култура е застапена на повшрина од 0,22 ha во објект Дом на 

културата “Крсте Мисирков” и Народен музеј – Свети Николе. Во Домот на Култура како 

најголема културна институција во општината работат народна библиотека со кино и 

работнички универзитет.  

Класа на намена В4-државни институции (Собрание на град Свети Николе, Суд и 

штаб за територијална одбрана) зафаќаат површина од 1,50 ha. 

Со намена В5-верски институции - Црква Свети Никола изградена е вкупна површина 

од 0,18 ha. 
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5.1.4. Производство, дистрибуција и сервиси 

Класа на намена Г – производство, дистрибуција и сервиси е застапена на површина 

од 33,01 ha, односно 4,5% од површината на планскиот опфат. 

Класа на намена Г2 – лесна индустрија зафаќа површина од 31,18 ha, Г3 – сервиси 

во рамките на планскиот опфат со вкупна површина од 0,39 ha и намена Г4 – стоваришта 

со површина од 1,44 ha. 

Во општината успешно деловно опстојува и месната индустрија – МИК која во своите 

капацитети има и кланица, но за жал таа пред се ги користи суровините од увоз. 

И покрај проблемите со кои се соочува сточарството генерално, со цел за развој на 

интезивно сточарство, ЛС на општина Свети Николе има проектирано место за градби на 

мини-фарми со целокупна инфраструктура во местото наречено Ќировец, кое сеуште е 

проект со интенција за брза реализација. 

 

5.1.5. Спорт и рекреација 

Во општината постои еден спортски објект за организирање на спортско рекреативни 

активности (спортска сала) со површина од 2 ha и три мали детски игралишта од 0,2 ha. 

Други површини за спорт и рекреација нема па овие не ги задоволуваат сегашните потреби 

на градот. 
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Табела 2. Биланси на површини во ha и % по намена, постојна состојба според претходен ГУП 

Намена Површина (ha) 

A домување 102,76 ha 

Б1- мали комерцијални и деловни дејности 2,78 ha, 

Б2 големи трговски единици 1,73 ha 

Б4 деловни дејности 0,87 ha 

Б5 хотелски комплекс 1,77 ha 

В1 образование и наука 3,35 ha 

В2 Здравство и социјална заштита 3,89 ha 

В3 културa 0,22 ha 

В4 државни институции 1,50 ha 

В5 верски институции 0,18 ha 

Г2 лесна индустрија 31,18 ha 

Г3 производство, дистрибуција и сервиси 0,39 ha 

Г4 стоваришта 1,44 ha 

Д3 спорт и рекреација 2,2 ha 

 

5.1.6. Постоечка инфраструктура 

 

Сообраќајна инфраструктура 

Според Просторниот план на РМ (2002-2020г.) автопатската и магистрална патна 

мрежа релевантна за предметниот простор е:  

- А4 – (граница со Косово-граничен премин Блаце – крстосница Стенковец –

обиколница Скопје – Петровец – Миладиновци – Свети Николе – Штип – Радовиш 

- Струмица –граница со Бугарија – граничен премин Ново Село). 

 

Водоснабдување и канализација 

Водоснабдување 
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Градот Свети Николе се снабдува со вода од два система и тоа од: Системот за 

алтернативно водоснабдување и од Хидросистемот “Злетовица”. Корисници на питка вода 

се 3607 домаќинства, 4 детски градинки и 370 фирми.   

Системот за алтернативно водоснабдување се состои од десет бунари кои се 

поврзани и водата од истите се носи до собирна комора, а од таму во филтерна постројка 

после која прочистената вода се носи по приорден пат до резервоар од 1500 m3. 

Издашноста на целиот систем е околу 60 l/sek. Од резервоарот водата по природен пат 

влегува во секундарната мрежа за водоснабдување на градот. 

Хидросистемот “Злетовица” ја носи водата до пред постоечката филтер станица која 

предходно се користеше за прочистување на водата од акумулацијата “Мавровица”. Во 

наведената постројка се врши целиот потребен третман на водата која се собира во два 

резервоара од по 500 m3. Од таму водата се пушта во секундарната мрежа на градот. 

Потрошувачката на вода се движи од 35 l/sek во зимниот до 70 l/sek во летниот 

период. 

Поради фактот дека веќе успешно функционира овој систем се очекува за подолг 

временски период да нема појава на проблем со водоснабдувањето на град Свети Николе. 

За подобрување на следењето на квалитетот и процесот на производство на вода 

потребно е поставување на контролни сонди кои ќе ги регулираат овие процеси, со што се 

сведува ризикот од неконтролирано следење на водата за пиење на минимум. 

 

Канализација 

Фекална канализација 

Канализационен систем се однесува за зафаќање на отпадните фекални комунални 

води кои се зафаќаат само од урбаната средина односно од самите домаќинства. 

Системот е предвиден како единствен само за градот и во него не се зафатени отпадните 

води од индустријата. 

Фекалниот канализационен систем на град Свети Николе се состои од: 

канализационен систем за зафаќање на домаќински отпадни води, канализационен 

систем за зафаќање на води од индустрискиот дел и делумни зафаќања на атмосферски 

води од градската средина. 

Главните колектори (4 на број) се поврзуваат во еден собирен градски колектор каде 

отпадните води ги транспортира до пречистителната станица која што се наоѓа помеѓу 

индустријата и градската средина. 

Со фекална канализациона мрежа е опфатено целото населено подрачје на градот 

Свети Николе. Како главен проблем на фекалната канализација се јавуваат малите 

профили на цевките. Ова предизвикува проблем при одведувањето на фекалните води 

посебно при врнежи од дожд. 
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Атмосферска канализација 

Атмосферската канализација не е застапена на територијата на градот Свети 

Николе, со исклучок на неколку парцијални решенија на пооделни локации што не ги 

задоволува потребите за зафаќање на атмосферските води и нивно одведување до 

водотеците. 

 

Електроенергетика 

Клучен објект на високонапонскиот развод е трафостаницата ТС110/35/10kV  Овче 

Поле лоцирана во Овче Поле. Истата се напојува од 110kV далекувод Велес-Штип. Од 

оваа ТС се разгранува систем на далекуводи од кои 110kV и 35kV ДВ во правец на 

ТС35/10kV Свети Николе. 

Трафостаницата ТС35/10kV Свети Николе е лоцирана на источната страна на градот 

покрај патот Штип-Куманово. Од неа се разгранува систем 10kV далекуводи кон градот и 

околните места. 

Во градското подрачје има 29, а во индустриската зона има 13 трафостаници што е 

доволен број за сегашната потрошувачка. 

 

Телефонска мрежа 

АД “Т-Хоме” за своите корисници обезбедува широк опсег на услуги како што се: 

говорни услуги (вклучувајќи услуги со додадена вредност), услуги за пренос на податоци, 

пристап до интернет, мобилни телекомуникациски услуги, јавни говорници и.т.н. 

Корисниците во ова подрачје во комуникацискиот сообраќај се приклучени преку 

телефонската централа во Свети Николе. 
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5.2. Плански концепт за идеен просторен развој  

Целта на планскиот концепт е да изврши хармонизација на просторните природни 

услови и предвидената градба во функционална целина со естетска препознатливост. 

Градот Свети Николе е поделен на 6 (шест) Урбани единици, формирани по 

сообраќајници, по природни бариери и сл.  

Секоја Урбана единица содржи одреден број блокови, така што планскиот опфат е 

поделен на 27 блока. 

Табела 3. Поделба на плански опфат на Урбани Единици и Блокови 

УРБАНА ЕДИНИЦА БЛОКОВИ П (ha) 

УЕ 1 1, 2, 3 134,81 ha 

УЕ 2 4, 5, 6, 7 101,27 ha 

УЕ 3 8, 9, 10, 11 108,37 ha 

УЕ 4 12, 13, 14, 15, 16, 17 135,82 ha 

УЕ 5 18, 19, 20, 21, 22, 23 139,71 ha 

УЕ 6 24, 25, 26, 27 107,33 ha 

  727,31 ha 

 

Покрај основната намена на просторот:  домување во станбени куќи, застапени се: 

јавни институции, комерцијални и деловни дејности, сервиси, инфраструктура и зеленило 

и рекреација. 
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Табела 4. Нумерички покзатели 

Класа на намена Површина Дополнителна 
планирана 
површина  

Вкупно % од 
плански 
опфат 

А - ДОМУВАЊЕ  408,40 ha 56% 

А0 домување со посебен режим 27,24 ha    

А.1 домување во станбени куќи 357,84 ha    

А2 домување во станбени згради 21,80 ha 

А3 групно домување 1,52 ha 

Б - КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ НАМЕНИ  8,76 ha 1% 

Б1 мали комерцијални и деловни дејности 0,86 ha   

 

 

 

 

 

 

 

Б2 големи трговски единици 5,43 ha 

Б4 деловни простори 0,41 ha 

Б5 хотелски комплекси 2,06 ha 

В - ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 3,25 ha 12,28 ha 2 % 

В1 образование и наука 2,53 ha   

 

 

 

 

 

В2 здравство и социјална заштита 4,40 ha 

В4 државни институции 0,26 ha 

В5 верски институции 1,84 ha 

Г - ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ  164,31ha 23% 

Г2 лесна индустрија 164,31ha    

Д - ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА  43,56 ha 6% 

Д.1 парковско зеленило 3,95 ha    

Д.2 заштитно зеленило 23,46 ha 

Д.3 спорт и рекреација 11,81 ha 

Д.4 меморијални простори (гробишта) 4,34 ha 

Е - ИНФРАСТРУКТУРА    

Е.1 Сообраќајна инфраструктура 63,19 ha   8% 

Е.2 комунална супраструктура 15,69 ha   2% 

Е.3 некомпатибилна инфраструктура   
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5.3. Планирање на потребите за просторен развој 

 

5.3.1. Планирање на станбени потреби 

Во градот живеат 13.746 и во селските средини 4.751 жител.  

Според направената прогноза на движењето на населението на градот до 2025 

година се очекува градот да има 14.732 жители, односно за период од 10 години да се 

зголеми за 986 жители. 

Просечен број на членови во домаќинството ќе изнесува 3,4 со што бројот на 

домаќинства ќе изнесува 4.333. Станбениот минимум ќе изнесува 20 m2 нето корисна 

површина по жител. 

Тоа значи дека во наредниот период треба да се изградат уште вкупно 1300 станови 

и за нив се предвидува проширување на станбената зона. 

Основна определба во политиката на станбената изградба во Свети Николе во 

планираниот период (според ГУП-от) треба да биде реализација на зацртаните цели на 

концепцијата на домувањето во зависност од отребите и економските можности. 

Проекцијата на потребниот станбен простор за градот Свети Николе во планскиот 

период треба да се заснива на нормативите, и тоа: 20-25m2/жител станбена површина, 40-

80 m2/стан (оптимална големина). 

- Планираниот број на станови односно станбени куќи изнесува 5280. 

- Планираниот број на станбени згради е 15 објекти со вкупно 401 стан.  

За оваа намена планирана е површина од 21,80 ha. 

 

5.3.2. Планирање на комерцијални и деловни намени 

Б1 - мали комерцијални и деловни дејности со површина од 0,86 ha е наменета 

за услужни и угостителски дејности, продажба, продажба и излагање, поправка на лични 

предмети, храна, мали ординации и сл. што ќе произлезе од потребите на населението во 

населба Свети Николе.  

Б2-големи трговски единици со површина од 5,43 ha е наменета за производните 

и услужните капацитети т.е. во работната зона. 

Б4-деловни простори е со површина од 0,41 ha. 

Б5-хотелски комплекси се планирани на површина од 2,06 ha, односно 6 хотели 

со вкупно 246 легла х 30 m2 = 7380 m2 и за угостителство 368 места х 4 m2 = 1473 m2. 
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5.3.3. Планирање на јавни институции 

 

Основно образование 

Према стандардите и нормативи во проектирањето, усвоено е 7 m2 училишен 

простор по ученик и 20 m2 дворно место по ученик и од направената анализа во просек 

училиштата не ги обезбедуваат потребните површини по ученик, како и дворните места 

кои им припаѓаат на нив. 

 

Средно образование 

Вкупен капацитет на средно образование на крајот на планскиот период треба да 

изнесува околу 1400 ученика, ќе бидат потребни 3 објекти за средно образование, односно 

треба да се изгради нов објект со површина од околу 5000 m2 и дворна површина од околу 

2 ha земјиште. 

 

Предучилишно образование 

Моменталниот капацитет ќе ги задоволи потребите во предвидениот плански период 

 

Социјална заштита 

Моменталниот капацитет ќе ги задоволи потребите во предвидениот плански период 

 

Здравство 

Согласно определбите за организација и опремување на здравствената служба, 

треба да се изгради една нова амбуланта, при што степенот на изграденост на парцелата 

за болничкиот комплекс да изнесува мах. до 50%. 

 

Државни институции 

Се планира вкупна површина од 0,26 ha со намена В4-државни институции (државна 

и локална управа, сервисни дејности, јавна администрација и сл.). 

 

Верски институции 

Оваа намена се предвидува на вкупна површина од 1,84 ha. Покрај постојната црква 

Свети Никола (КП 9648) планирани се уште две локации за Верски објекти. 
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Предвидена е дополнителна површина од 3,25 ha на неизградено земјиште, со 

основна класа на намена В – ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ, согласно идните потреби од развојот 

на градот кои ќе бидат разработени во Детални урбанистички планови. 

 

5.3.4. Планирање на капацитети за производство, дистрибуција и сервиси 

За класа на намена Г2-лесна индустрија се планира површина од 164,31 ha. Покрај 

планираната намена постои можност за планирање на компатибилни класи на намена 

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

на РМ, број 142/15, 217/15, 222/15, 228/15 и 35/16). 

 

5.3.5. Планирање на простори за зеленило и рекреација 

Од основната класа на намена Д-зеленило и рекреација планирани се сите групи 

класа на намена и тоа:  Д1-парковско зеленило со површина од 3,95 ha, Д2-заштитно 

зеленило со најголема површина како заштитен појас покрај автопатот А4-Миладиновци-

Св.Николе-Штип во ширина од 40m, односно вкупна површина во рамките на планскиот 

опфат од 23,46 ha, Д3 – спорт и рекреација со површина од 11,81 ha. 

Планираниот опфат за Д4-меморијални простори (гробишта) зафаќа површина од 

4,34 ha. 

 

5.3.6. Планирање на инфраструктура 

 

Сообраќајна инфраструктура 

Во рамките на планскиот опфат, мрежата на сообраќајници ја сочинуваат следните 

видови улици: 

Градски магистрални улици 

- ул. “Карпошева”, со профил М1-М1 и должина од 23,0 m 

- ул. “Кочо Рацин”, со профил М2-М2 и должина од 11,0 m 

- ул.”Новопроектирана 4”, со профил М2-М2 и должина од 11,0 m 

- ул.“Новопроектирана 6, со профил М2-М2 и должина од 11,0 m 

- ул. “Новопроектирана 7, со профил М2-М2 и должина од 11,0 m 

- ул. “Новопроектирана 8”, со профил М2-М2 и должина од 11,0 m 

- ул. “Крсте Мисирков”, со профил М3-М3 и должина од 21,0 m 

Собирни улици  

- ул. “НОВОПРОЕКТИРАНА 1”, со профил CO1-CO1 и должина од 11,0 m 

- ул.”НОВОПРОЕКТИРАНА 2”, со профил CO2-CO2 и должина од 10,5 m 

- ул. “НОВОПРОЕКТИРАНА 3”, со профил CO1-CO1 и должина од 11,0 m 
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- ул. “НОВОПРОЕКТИРАНА 4”, со профил CO1-CO1 и должина од 11,0 m 

- ул. “НОВОПРОЕКТИРАНА 5”, со профил CO1-CO1 и должина од 11,0 m 

Сервисни улици 

- ул. “КАРПОШЕВА”, со профил CЕ1-CЕ1 и должина од 22,50 m 

- ул.“ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ”, со профил CЕ2-CЕ2 и должина од 11,0 m 

- ул.”МЛАДИНСКА”, со профил CЕ2-CЕ2 и должина од 11,0 m 

- ул. ”НОВОПРОЕКТИРАНА 15”, со профил CЕ2-CЕ2 и должина од 11,0 m 

- ул.“К.МИСИРКОВ”, со профил CЕ2-CЕ2 и должина од 11,0 m  

- ул. ”П.ГУЛИ”, со профил CЕ2-CЕ2 и должина од 11,0 m 

- ул. ”НОВОПРОЕКТИРАНА 7, со профил CЕ3-CЕ3 и должина од 10,50 m 

- ул. ”НОВОПРОЕКТИРАНА 8”, со профил CЕ3-CЕ3 и должина од 10,50 m 

- ул. ”К.РАЦИН”, со профил CЕ3-CЕ3 и должина од 10,50 m 

- ул. ”ЛЕНИНОВА”, со профил CЕ3-CЕ3 и должина од 10,50 m 

- ул. ”11ТИ ОКТОМВРИ”, со профил CЕ4-CЕ4 и должина од 9,0 m 

ул.”НОВОПРОЕКТИРАНА 9”, со профил CЕ4-CЕ4 и должина од 9,0 m 

- ул. ”НОВОПРОЕКТИРАНА 10”, со профил CЕ4-CЕ4 и должина од 9,0 m 

- ул. ”НОВОПРОЕКТИРАНА 11”, со профил CЕ4-CЕ4 и должина од 9,0 m 

- ул. ”СЕПТЕМВРИСКА”,  со профил CЕ4-CЕ4 и должина од 9,0 m 

- ул. ”НОВОПРОЕКТИРАНА 12”, со профил CЕ5-CЕ5 и должина од 9,50 m 

- ул. “11 МАК.БРИГАДА”, со профил CЕ5-CЕ5 и должина од 9,50 m 

- ул. ”НОВОПРОЕКТИРАНА 13”, со профил CЕ5-CЕ5 и должина од 9,50 m  

- ул ”КУМАНОВСКА”, со профил CЕ5-CЕ5 и должина од 9,50 m 

- ул. “29ТИНОЕМВРИ”, со профил CЕ5-CЕ5 и должина од 9,50 m 

- ул. ”НОВОПРОЕКТИРАНА 14, 16, 17 И 18”, профил CЕ5-CЕ5, должина од 9,50 m 

- ул.”НОВОПРОЕКТИРАНА 19”, со профил CЕ5-CЕ5 и должина од 9,50 m 

 

Железнички и автобуски сообраќај 

На територијата на Свети Николе е предвидена и локација за депо за паркирање 

(Блок 11) на тешки возила со што градот би се растеретил од сообраќајот и паркирањето 

на тешките возила. Во рамките на површината планирана за Е2-комунална супраструктура 

во блок 11 да се планира Автобуска станица за меѓуградски сообраќај, во непосредна 

близина на железничката станица.  

 

Хидротехничка инфраструктура 

Санитарен водовод 

За подобрување на следењето на квалитетот и процесот на производство на вода 

потребно е поставување н аконтролни сонди кои ќе ги регулираат овие процеси, со што се 

сведува ризикот од неконтролирано следење на водата за пиење на минимум. 
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Во понатамошниот период активностите со водоснабдувањето ќе треба да се 

концентрираат кон реконструкција на водоводната мрежа или нејзино проширување, 

зголемување на резервоарскиот простор и проширување на филтер станицата до 

капацитет од 220 l/sek што во потполност ќе ги задоволи потребите на населението до 

планираниот период. 

Предвидено е изведба на резервоарски простор на локацијата “Дивјак” кон селото 

Кнежје со запремнина од 1000m3, кој ќе се користи за водоснабдување на високата зона 

во градот Свети Николе. 

 

Фекална канализација 

Потребна е реконструкција на каналската мрежа (зголемување на профилите по 

главните колектори) со што би се избегнале голем број тесни грла во мрежата.  

Прочистувањето на урбаните отпадни води се врши преку прочистителната станица 

во Свети Николе која што во 2007 година била реконструирана и доградена со соодветни 

елементи (замена на дел од опремата и надградена со нови електро машински уреди и 

опрема) и процентот на прочистување бил подигнат од 25-30% на 75-80%. 

 

Атмосферска канализација 

Атмосферската канализација ќе се води паралелно со фекалната и таа ќе се излива 

во постоечките канали со жабји испуст. Уличните канали ќе се водат по средината на 

улиците бидејќи тие се тесни и треба да се обезбеди доволна одалеченост на каналите од 

околните објекти за водоводната и канализационата мрежа, со употреба на полиетиленски 

или ПВЦ цевки. 

Се предвидува атмосферска канализација Ø300 која продолжува кон Свети 

Николска Река. 

 

Регулација на речни корита 

Во рамките на планскиот опфат на ГУП за град Свети Николе позначајни реки за 

кои се планира регулација на речно корито се следните: Горобинска река, Мавровица, 

Кнежеска река и река Периш. Врз основа на направената регулација на река Горобинци, 

добиениот профил е усвоен за сите реки во планскиот опфат. 

 

Електро-енергетска инфраструктура 

Се планира изградба на нова ТС110/35kV, лоцирана до постојната ТС35/10kV и ќе 

се напојува од постојниот 110kV далекувод поврзан со ТС110/35/10kV Овче Поле, се 

планира и изградба на нова ТС35/10kV лоцирана во Лозов расадник до Горoбински пат и 



Нацрт Извештај за стратегиска оцена на Генерален Урбанистички План за Град Свети 

Николе за плански период  (2015-2025), Општина Свети Николе 

Д.Г.П.У. „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО“ 46 

 

ќе се напојува од 35kV далекувод поврзан со новата ТС110/35/10kV Св.Николе. Со ова ќе 

се обезбеди поквалитетна електрична енергија и посигурно напојување. 

 

5.4. Организација на градот во урбани единици и блокови 

 

Во ГУП за град Свети Николе планирани се 6 (шест) урбани едници, нумерирани 

од број 1 до број 6. 

Урбана единица 1 зафаќа 134,81 ha и покрај станбени куќи има простор ангажиран 

за: лесна индустрија, зеленило и рекреација. 

УЕ - 1 ја сочинуваат 3 блока (1, 2 и 3). 

Табела 5. Организација на урбана единица бр.1 

УРБАНА ЕДИНИЦА 1 (БЛОКОВИ 1, 2 и 3) 

П=134,81 ha 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

1 

 

40,59 
ha 

ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

Лесна индустрија Г2 39,39 97 

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА Парковско зеленило Д1 0,36 1 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 0,84 2 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

2 

 

55,95 
ha 

ДОМУВАЊЕ Домување во станбени куќи А1 50,81 91 

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА Заштитно зеленило Д2 1,49 3 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 3,31 6 

Комунална инфраструктура 
Е2 0,3  

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

3 

 

38,27 
ha 

ДОМУВАЊЕ  
Домување во станбени куќи 

А1 33,53 88 

Групно домување А3 1,52 4 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 2,7 7 

Комунална супраструктура 
Е2 0,52 1 

Урбана единица 2 зафаќа 101,27 ha и покрај станбени куќи има простор ангажиран 

за: комерцијални и деловни намени, јавни институции, лесна индустрија, зеленило и 

рекреација. 

УЕ - 2 ја сочинуваат 4 блока (4, 5, 6 и 7). 
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Табела 6. Организација на урбана единица бр.2 

УРБАНА ЕДИНИЦА 2 (БЛОКОВИ 4, 5, 6 и 7) 

П=101,27 ha 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

4 

 

26,18 
ha 

ДОМУВАЊЕ Домување во станбени куќи А1 12,54 48 

Домување во станбени 
згради 

А2 8,11 31 

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ В1, В2, В3, В4 и В5 3,25 12 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 1,7 2 

 
Река  

 0,58 2 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

5 

 

34,78 
ha 

ДОМУВАЊЕ Домување во станбени куќи А1 28,79 83 

Домување во станбени 
згради 

А2 
0,87  3 

ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

Лесна индустрија Г2 1,9  5 

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА Парковско зеленило Д1 0,04 1 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 0,08 6 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

6  
 
14,20 
ha 

ДОМУВАЊЕ  
Домување во станбени куќи 

А1 12,53 88 

Домување во станбени 
згради 

А2 0,09 1 

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 
Образование и наука 

В1 0,59 4 

ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

Лесна индустрија Г2 0,19 1 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 0,8 6 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

7 

 

26,11 
ha 

ДОМУВАЊЕ  
Домување во станбени куќи 

А1 19,21 74 

Домување во станбени 
згради 

А2 3,62 14 

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ 
НАМЕНИ 

Мали комерцијални и 
деловни намени 

Б1 0,04 1 

Големи трговски единици 
Б2 0,53 2 

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 
Здравство и социјална 
заштита 

В2 1,05 4 

Верски институции 
В5 0,33 1 

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА Парковско зеленило Д1 0,14 1 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 1,2 5 

Урбана единица 3, зафаќа 108,37 ha и покрај станбени куќи има простор ангажиран 

за: комерцијални и деловни намени, јавни институции, лесна индустрија, зеленило и 

рекреација. 
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УЕ - 3 ја сочинуваат 4 блока (8,9,10 и 11). 

Табела 7. Организација на урбана единица бр.3 

УРБАНА ЕДИНИЦА 3 (БЛОКОВИ 8, 9, 10 и 11) 

П=108,37 ha 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

8 

 

34,39 
ha 

ДОМУВАЊЕ Домување во станбени куќи А1 10,34 30 

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 
Здравство и социјална 
заштита 

В2 0,21 1 

ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

Лесна индустрија Г2 11,09 33 

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА Заштитно зеленило Д2 4,55 13 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 5,11 15 

Комунална супраструктура 
Е2 1,65 5 

 
Река  

 1,45 4 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

9 

 

 

19,64 
ha 

ДОМУВАЊЕ Домување во станбени куќи А1 7,01 35 

Домување во станбени 
згради 

А2 1,2 6 

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ 
НАМЕНИ 

Мали комерцијални и 
деловни намени 

Б1 0,59 3 

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 
Образование и наука 

В1 1 5 

Здравство и социјална 
заштита 

В2 0,54 3 

ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

Лесна индустрија Г2 3,53 18 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 2,93 15 

Комунална супраструктура 
Е2 1 5 

 
Река  

 2,04 10 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

10  
 
 
29,87 
ha 

ДОМУВАЊЕ  
Домување во станбени куќи 

А1 10,04 33 

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ 
НАМЕНИ 

Големи трговски единици 
Б2 3,7 12 

Хотелски комплекси 
Б5 1,38 5 

ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

Лесна индустрија Г2 5,33 18 

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА 
Заштитно зеленило 

Д2 2,37 8 

Спорт и рекреација Д3 4,66 16 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 1,65 6 

  
Река 

 0,48 2 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

11 

 
ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

Лесна индустрија Г2 11,35 46 
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24,27 
ha 

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА Заштитно зеленило Д2 1,84 8 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 5,23 22 

Комунална супраструктура 
Е2 5,37 22 

 
Река  

 0,48 2 

 

Урбана единица 4 зафаќа 135,82 ha и покрај станбени куќи има простор ангажиран 

за: комерцијални и деловни намени, централно подрачје, јавни институции, лесна 

индустрија, зеленило и рекреација. 

УЕ - 4 ја сочинуваат 6 блока (12,13,14,15,16 и 17). 

 

Табела 8. Организација на урбана единица бр.4 

УРБАНА ЕДИНИЦА 4 (БЛОКОВИ 12, 13, 14, 15, 16 и 17) 

П=135,82 ha 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

12 

 

22,63 
ha 

ДОМУВАЊЕ Домување во станбени куќи А1 3,93 17 

Домување во станбени 
згради 

А2 0,52 2 

Домување А1, А2 1,92 8 

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ 
НАМЕНИ 

Деловни простори Б4 0,41 2 

Хотелски комплекси Б5 1,1 5 

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 
Образование и наука 

В1 0,94 4 

Здравство и социјална 
заштита 

В2 0,72 3 

Верски институции 
В5 0,13 1 

ЦЕНТРАЛНО ПОДРАЧЈЕ 
Домување, комерцијални и  
деловни намени, јавни 
институции 

А, Б, В 2,72 12 

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА Парковско зеленило Д1 1,49 7 

Спорт и рекреација Д3 6,05 27 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 1,01 4 

 
Река  

 1,01 4 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

13 

 

29,76 
ha 

ДОМУВАЊЕ Домување во станбени куќи А1 23,57 80 

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ 
НАМЕНИ 

Мали комерцијални и 
деловни намени 

Б1 0,17 1 

Големи трговски 
Единици 

Б2 1,2 4 

ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 
Здравство и социјална 
заштита 

В2 2,09 7 
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Државни институции 
В4 0,26 1 

ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

Лесна индустрија Г2 0,51 2 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 1,11 4 

 
Река  

 0,55 2 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

14  
 
17,09 
ha 

ДОМУВАЊЕ  
Домување 

А1, А2 0,96 6 

ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

Лесна индустрија Г2 14,53 85 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 0,81 5 

Комунална супраструктура 
Е2 0,46 3 

 
Река 

 0,32 2 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

15 

 

16,42 
ha 

ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

Лесна индустрија Г2 14,54 89 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 1,17 7 

Комунална супраструктура 
Е2 0,71 4 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

16 

 

33,19 
ha 

ДОМУВАЊЕ  
Домување во стабени куќи 

А1 21,13 64 

ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

Лесна индустрија Г2 9,86 30 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 2,2 6 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

17 

 

16,73 
ha 

ДОМУВАЊЕ  
Домување во стабени куќи 

А1 14,94 89 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 1,79 11 

 

Урбана единица 5, зафаќа 139,71 ha и покрај станбени куќи има простор ангажиран 

за: комерцијални и деловни намени, јавни институции, лесна индустрија, зеленило и 

рекреација. 

УЕ - 5 ја сочинуваат 6 блока (18,19, 20, 21, 22 и 23). 
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Табела 9. Организација на урбана единица бр.5 

УРБАНА ЕДИНИЦА 5 (БЛОКОВИ 18, 19, 20, 21, 22 и 23) 

П=139,71 ha 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

18 

 

28,10 
ha 

ДОМУВАЊЕ Домување во станбени куќи А1 26,59 95 

КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ 
НАМЕНИ 

Мали комерцијални и 
деловни намени 

Б1 0,27 1 

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА Парковско зеленило Д1 0,23 1 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 1,01 3 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

19 

 

17,37 
ha 

ДОМУВАЊЕ Домување во станбени куќи А1 14,04 81 

Домување во станбени 
згради 

А2 1,41 8 

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА Парковско зеленило Д1 0,36 2 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 1,22 7 

 
Река  

 0,35 2 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

20 
 
29,86 
ha 

ДОМУВАЊЕ  Домување во станбени куќи А1 26,03 87 

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА Парковско зеленило Д1 2,97 10 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 0,86 3 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

21 

 

15,71 
ha 

ДОМУВАЊЕ  Домување во станбени куќи А1 15,23 97 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 0,49 3 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

22 
 
20,89 
ha 

ДОМУВАЊЕ  
Домување во стабени куќи 

А1 20,47 98 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 0,42 2 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

23 

 

27,78 
ha 

ДОМУВАЊЕ  
Домување со посебен 
режим 

АD 27,24 98 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 0,54 2 

Урбана единица 6, зафаќа 107,33 ha со простор ангажиран за: производство, 

дистрибуција и сервиси, зеленило и рекреација, инфраструктура. 

УЕ - 6 ја сочинуваат 4 блока (24, 25, 26 и 27). 
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Табела 10. Организација на урбана единица бр.6 

УРБАНА ЕДИНИЦА 6 (БЛОКОВИ 24, 25, 26 и 27) 

П=179,33 ha 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

24 

 

18,69 
ha 

ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

Лесна индустрија Г2 15,32 82 

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА Парковско зеленило Д1 0,42 2 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 1 5 

Комунална супраструктура 
Е2 0,99 5 

 
Река 

 0,96 5 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

25 

 

31,42 
ha 

ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

Лесна индустрија Г2 12,63 40 

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА Заштитно зеленило Д2 7,82 25 

Меморијални простори Д4 4,34 14 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 4,23 13 

Комунална супраструктура 
Е2 0,28 1 

Некомпатибилна 
инфраструктура 

Е3 1,32 4 

 
Река  

 0,81 3 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

26 
 
27,22 
ha 

ДОМУВАЊЕ  Домување во станбени куќи А1 26,03 87 

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА Парковско зеленило Д1 2,97 10 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 0,86 3 

БЛОК  ГРУПА НА КЛАСА НА НАМЕНА  КЛАСА НА НАМЕНА  ОЗНАКА  ВKУПНО ha % 

27 

 

30,0 ha 

ПРОИЗВОДСТВО, 
ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ 

Лесна индустрија Г2 22,29 74 

ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА Парковско зеленило Д1 2,19 7 

Заштитно зеленило Д2 0,63 2 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Сообраќајна 
инфраструктура 

Е1 3,63 12 

 
Река 

 1,26 4 
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5.5. Економско образложение 

Најбитните глобални определби за идниот развој и поставките кои произлегуваат од 

концептот на организација и уредување на просторот се намалување на стапката на 

миграционите движења како и зголемување на животниот стандард, зголемување на 

обемот на работоспособното население и активитет. 

Поаѓајќи од постојните градби, од основните карактеристики и состојби во развој на 

станбениот фонд, тенденциите, расположивите ресурси и фактори на развој како и од 

насоките и претпоставките за идниот развој, се цени дека во наредниот период ќе се 

динамизира стапката и ќе се создадат услови за стабилен и континуиран растеж и развој 

на домувањето и станбениот фонд. 

Со порастот на општиот и личниот стандард на населението, зголемената куповна 

сила, измените во начинот на живеење и други услови, паралелно треба да се развиваат 

и комерцијалните и деловни дејности како и јавниот сектор. Основните принципи на овие 

дејности се доближување на продажниот простор до населението, концентрација и 

специјализација на објектите, проширување на асортиманот на стоките и услугите и 

современата технологија во организација на продажбата. 
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6. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОСТОРОТ И СЕГАШНА 
СОСТОЈБА СО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

Анализата на карактеристиките на подрачјето, односно планскиот опфат на кој е 

планирано да се реализира Урбанистичкиот план за село Озормиште, општина Желино, 

претставува појдовна точка за идентификација на осетливите елементи на животната 

средина. Локацијата на планскиот опфат е територијата на општина Крива Паланка, и 

во описот на животната средина за локацијата ќе се разгледуваат карактеристиките на 

општината и поширокото подрачје. 

6.1. Опис на карактеристките на просторот на предметното 
подрачје 

6.1.1. Географска положба 

Општина Свети Николе се наоѓа во централниот источен дел на Република 

Македонија и зафаќа површина од 480 km2, односно 1,9 % од површината на земјата. 

Општина Свети Николе лежи во Овчеполската котлина на просечна надморска височина 

280 метри. Ова подрачје припаѓа на сливот на Светиниколска Река или „Азмак“, кој е 

дел од пошироката територија на сливот на река Брегалница. Се граничи со седум 

општини и тоа: Штип, Пробиштип, Кратово, Куманово, Петровец, Велес и Лозово со 

добра местоположба и патна поврзаност. 

Според новата територијална поделба и законот за регионален развој, општина 

Свети Николе припаѓа на Вардарскиот регион кој е и централен регион во државата. 

Самиот град се простира покрај регионалниот пат Куманово - Штип од северната до 

источната страна на градот, а останатото поврзување е преку локалниот пат Свети 

Николе-Овче Поле, поврзувајќи се со регионалниот пат Штип- Велес, а потоа преку 

локалниот патен правец Горобинци - Петровец- Скопје. 
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Слика 4. Местоположба на предметниот опфат 
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Слика 5. Местоположба на предметниот опфат 

 

 

6.1.2. Релјеф 

 

Овчеполската котлина е специфична по своето настанување и морфолошка 

структура, таа  од сите страни ограничена од гребени и накосени ридови, кои ја сочинуваат 

изразената природна граница. Единствено на некои места помеѓу нив земјиштето е ниско 

и границите се неодредени. Прво такво место е на југоисток помеѓу селата Криви Дол и 

Сарчиево. Тука Овчеполската котлина е тесно поврзана со блиската околина на Штип. 

Таа во целата своја површина не е наполно рамна, затоа нејзината надморска 

височина се движи од 200 до 400 метри. Најголемата надморска висина не изнесува 

повеќе од 900 метри. Највисоки места се: Ѓуриште - 856 м, Градишки рид над с. 

Павлешенци - 789м, Богословец - 756 м, Манговица 741м, Голем Осој - 734м, Било над с. 

Стањевци - 684 м и др. Надморската висина се движи од 238 мнв до 786 мнв. на 

највисокиот врв на опкружувачките ридести возвишенија. Најголемиот дел од територијата 

на општината се простира на висина од 250 до 320 мнв. Со оглед на рељефната структура 
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најголем број села и тоа 17 се рамнински, 14 се ридски додека нема ниту една планинска 

населба. 

Ѓаволски Ѕид всушност е природна геоморфолошка појава на карпести изданоци т.е. 

карпести ленти кои се јасно забележливи во релјефот, а се протегаат фрагментарно во 

правец исток-запад-северозапад, во должина од неколку стотици метри. Појавата 

започнува од југозападното подножје на Тиски Врв (747 м), кај месноста Грлиште, потоа 

продолжува околу 260 м кон запад до месноста Плавиште и свртува кон северозапад, т.е. 

го следи западното подножје на Богословец (2 km југоисточно од врвот на Богословец). 

Сепак, карпестите формации најдобро се изразени од двете страни на долот (Грлишки 

дол) кој завршува во Брегалница. 

 

Слика 6. Топографска карта на КО Свети Николе   
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6.1.3. Клима  

Овче Поле со својата конфигурација и географска поставеност е изложено на 

континентални и медитерански климатски влијанија. За климата во Овчеполската котлина 

од големо значење е нејзината отвореност од сите страни, која влијае на извесни 

климатски појави, а најмногу на ветровите. Климата во реонот е со негативни компоненти 

од медитеранската и источно континенталната клима, причина за климатските 

специфичности. Кај распоредот на врнежите владее значителна нерамномерност, 

особено во лето.  

Апсолутен температурен минимум е во текот на декември или почетокот на јануари, 

најчесто меѓу -8 и -15оС. Најниската просечна месечна температура е во јануари и 

февруари (-2 до 2оС), а највисока просечна во јули (25оС).Температурните максимуми над 

30оС во јуни не се ретка појава. Просечната релативна влажност на воздухот е најниска во 

август (46%), а највисока во декември (62%). 

Климатските услови што го карактеризираат Овчеполието се следните: 

-должина на сончев сјај: (сончеви денови 2391 час); 

-просечни мразни денови: 77 (најизразено во јануари и февруари); 

-падавини: просечна годишна количина на врнежи 468mm/m2 и се движи од 333 

mm/m2 до 587 mm/m2; 

- влажност: средногодишна релативна влажност од 67% (максимум во јануари 80% 

и декември 84 %, а минимум во август 52 % и јули 54%); 

- постојани ветрови: северен со просечна честост од 188% и постојана брзина од 4,6 

m/s, дува скоро преку целата година и северо-западен ветер со честост од 127% и 

просечна брзина од 3,9 m/s. 

 

6.1.4. Сеизмички карактеристики 

Според геотектонската реонизација на Р. Македонија, предметното подрачје 

припаѓа на Пелагонискиот хорст антиклинорум кој е навлечен врз Западно-

Македонската маса преку една крупна дислокациска структура. Пелагонискиот хорст 

антиклинорум се одликува со постоењето на поголем број на антиклинали и синклинали, 

а исто така има појава и на поголем број на раседни структури. Најзначајни структури 

во околината на истражуваното подрачје се раседите кои се јавуваат во масата на 

доломитските и калцитските мермери. На целиот терен се забележуваат раседни 

структури кои имаат еден генерален правец на протегање С-Ј и И-З.  

Подрачјето на општината според сеизмолошките карактеристики припаѓа на зона 

од висок степен сеизмичка активност која е втората зона по сеизмичност од деветтиот 

степен на Меркалиевата скала. Оваа област се наоѓа на 30 километри западно од 
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Скопското трусно подрачје. Според сеизмичката анализа оваа област се карактеризира 

со земјотреси со различна сила и насока (од хоризонтална во вертикална) и 

времетраењето (од краток, ударен тип, долги), од кои некои се спуштаат длабоко под 

Земјината кора, така што фрагментирани прекини формираат сеизмички блокови кои се 

активни повремено. 

 

6.1.5. Население 

Според пописот на население, домаќинства и станови во РМ од 2002 година, 

вкупната популација во Општина Свети Николе изнесува 18497, што претставува околу 

2,36% од вкупното население во Р. Македонија. Во контекст на половата структура, 52% 

се машка и 48% се женска популација. Во градот живеат 13746 жители и во селските 

средини 4751 жител.  

Населението во општина Свети Николе е населено во 34 населени места. 

Густината на населението во општината изнесува 38 жители/km2.  
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Табела 11. Податоци за бројот на население од Пописот во 1994 и 2002 година 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.6. Економски карактеристики 

Во општина Свети Николе најразвиени стопански дејности се: прехрамбената 

индустрија, текстилната индустрија, трговска дејност, услужната дејност, земјоделството 

и сточарството. 
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Табела 12. Правни лица според број на дејности 

Активни деловни субјекти2 во Свети Николе Година (2015) 

Вкупно 853 

Земјоделство, шумарство и рибарство 
387 

Рударство и вадење на камен 
/ 

Преработувачка индустрија 
64 

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација 
/ 

Снабдување со вода; отстранување на отпадни води, управување со 
отпад; санација на околината 

3 

Градежништво 
25 

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

191 

Транспорт и складирање 
37 

Објекти за сместување и сервисни дејности со храна 
23 

Информации и комуникации 
5 

Финансиски дејности и дејности на осигурување 
/ 

Дејности во врска со недвижен имот 
1 

Стручни, научни и технички дејности 
46 

Административни и помошни услужни дејности 
4 

Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување 
3 

Образование 
13 

Дејности на здравствена и социјална заштита 
22 

Уметност, забава и рекреација 
7 

Други услужни дејности 
22 

Дејности на домаќинствата како работодавачи 
/ 

Дејности на екстратериторијални организации и тела 
/ 

 

Во општината постојат мал број на извозно ориентирани претпријатија бидејки 

претежно се работи за индиректен извоз т.е. лон систем на производство. Категоријата на 

извозно ориентирани претпријатија ја претставуваат истовремено најуспешните фирми во 

општината: 

1. Прехрамбена индустрија:  

- Лион ДОО -производство на кондиторски производи и 

- Југотутун АД- преработка и конзервирање на овошје и зеленчук 

                                                

2 Активни деловни субјекти по сектори на дејност според НКД Рев.2, по општини, по години, 

состојба 31 декември 
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- ФК Месна индустрија  

- Домати АД  

- Полјоделство Ерџелија ДООЕЛ 

- Градинар извоз-увоз АД  

2. Градежна индустрија 

- Бим АД - производство на битуменски и изолациони производи за градежништво  

- С.М Компани ДОО експорт -импорт  

3. Текстилна индустрија 

- Мода АД и 

- Ведратекс Велкова ДООЕЛ 

- Камотекс ДОО Увоз Извоз 

- Став-ком ДООЕЛ увоз- извоз  

 

6.1.7. Користење на земјиштето  

 

Овчеполието е познат земјоделско-сточарски регион. Луѓето од овој крај отсекогаш 

се занимавале со земјоделство, бидејќи регионот изобилува со почва од повеќе класи, 

со посебна внатрешна вредност-бонитет, голем број на сончеви денови и систем за 

наводнување кој покрива 8000 ha обработлива површина, што претставува оптимален 

услов за одгледување на житни, индустриски и градинарски култури. Вкупно 

расположива обработлива површина на земјиштето е 10.461 ha, од кое за земјоделски 

цели се користи 9.612,5 ha.  

Економското значење на земјоделството може да се види од неговото 38,8 % 

учество во структурата на општествениот производ во општината, што претставува 

стратешки фактор за развој на целокупниот стопански живот. 

Полјоделството како главна и основна гранка на земјоделието е најзастапено од 

сите други гранки, па со оглед на земјишната структура и климатките погодности 

Овчеполскиот регион претставуа идеален терен за одгледување на голем број 

полјоделски култури, кои по квалитет и квантитет се меѓу најдобрите во светот. Предмет 

на обработка се обработливите површини од 27.318 ha. 

Вкупна површина под шума е 728,97 ha, површина под чисти насади од листопадни 

е 703,75 ha, а под чисти насади од иглолисни шуми е 3,75 ha и површина под мешани 

насади е 21,47 ha. 

Свети Николе располага со природно поволни услови за развој на сточарството. 

Поаѓајќи од фактот дека има 14.672,40 ha природни пасишта и 27.318,60 ha обработлива 
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површина постои можност за интензивно сточарење што се однесува до податоци за 

грла на стока во општина Свети Николе. И покрај проблемите со кои се соочува 

сточарството генерално,со цел за развој на интезивно сточарство, ЛС на општина Свети 

Николе има проектирано место за градби на мини-фарми со целокупна инфраструктура, 

кое сеуште е проект со интенција за брза реализација. 

Добро е да се спомне дека дел од земјиштето во општината се користи и за ловен 

туризам како посебна гранка која привлекува домашни и странски туристи а овозможува 

лов на дивеч на 8 ловишта со вкупна површина од 65.420 ha. Од дивечот е присутен 

дивиот зајак, полска еребица, волк и грабливи птици од видот орел. Посебно се 

атрактивнитуристичките локалитети Богословец и посебно Ѓуриште како највисока 

точка на општината со 856 м.н.в каде постои и културно наследство-манастир од 15 век 

и археолошки локалитет Градиште од римско доба. 

 

6.2. Опис на сегашната состојба со животната средина во 
планскиот опфат 

6.2.1.Квалитет на воздухот на локацијата 

Генерално, загадувањето на воздухот е од сезонски карактер, што е поврзано како 

со метеоролошките услови (антициклонални состојби во денови со магла и температурни 

инверзии), но емисиите во воздухот може да се појават како резултат на сообраќајот, 

ложишта во домаќинствата, индустриски погони, откопување на јаглен, подигање на 

прашина на депониите и др. 

Во отсуство на индустриски инсталации и интензивен сообраќај (како што е случајот 

со општина Свети Николе), најголем придонес за загадување на воздухот во потесното 

подрачје на локацијата имаат домашните ложишта. 

Домашните ложишта спаѓаат во групата на колективни стационарни извори на 

загадување на воздухот, од кои емисијата на загадувачки материи е резултат на 

употребата на одреден вид на гориво (дрва, нафта, итн.). Притоа, како продукти на 

согорувањето, во воздухот се емитуваат CO2, NOX, CO и цврсти честички. Загадувањето 

на воздухот од овој вид извори има сезонски карактер и е актуелен во текот на грејната 

сезона. 

Со оглед на тоа дека за предметната локација не постојат податоци од мерења за 

одредени загадувачки материи во воздухот, како референтни се земени оние од 

најблиското мерно место во градот Велес кој се смета за еден од позагадените градови 

во државата, со напомена дека квалитетот на амбиентниот воздух на локацијата е 

далеку подобар од оној на мерното место, пред се заради карактерот на локацијата и 

оддалеченоста од главните загадувачи на воздухот. 
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Мониторинг станицата во мерното место Велес 2, го следи загадувањето од 

сообраќајот и од затоплувањето на административните установи и домовите, како и 

емисиите од индустриските објекти. Се мерат загадувачките супстанции: O3, NO2, SO2 и 

PM10. 

Според последниот извештај на МЖСПП за квалитет на воздух во тековниот месец 

граничната 24h вредност на сулфур двооксид (SO2) за заштита на човековото здравје, 

која изнесува 125 µg/m3, не е евиденирано надминување на оваа вредност, ниту во текот 

на месецот, ниту во овој период од 2016 година. 

Гранична 24h вредност за заштита на човековото здравје за суспендирани 

честички со големина до 10 микрометри (PM10), изнесува 50 µg/m3, која во текот на 

месецот не била надмината ниту еднаш, а во текот на 2016 година била надмината 54 

пати. 

За граничната 8h вредност на јаглерод моноксид (СO) за заштита на човековото 

здравје, која изнесува 10 µg/m3, не е евиденирано надминување на оваа вредност, ниту 

во текот на месецот, ниту во овој период од 2016 година. 

Во извештајот за квалитет на воздух е даден табеларен и графички приказ на 

максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на озон (О3), каде 

наведената целната вредност за заштита на човековото здравје која изнесува 120 µg/m3 

која што не била надмината нити во месецот, нити текот на 2016 година. 

Граничната 1h вредност за заштита на човековото здравје за азот двооксид (NO2) 

изнесува 200 µg/m3, која нити во тековниот месец нити во текот на 2016 година не била 

надмината воопшто. 

 

6.2.2. Хидрографија и квалитет на површински води 

Најголем воден тек во општината Свети Николе претставува Светиниколска река, 

која се состои од три крака: од Мавровица, Црн камен и Периш. Овие три рекички се 

соединуваат на средишниот дел на котлината кај Свети Николе, и од таму течат во 

меридијански правец како Светиниколска река. Светиниколска река по течението на 

Овчеполската котлина, прима неколку притоки и тоа: од левата страна Буриловска река 

со Немашница, а од десната страна Горобинска река (Поток), Кнежевска река и 

Ѓузумелска река. 

Светиниколска река со притоките особено во горните теченија имаат карактер на 

буици. Овчеполските рекички во летните месеци јули и август, поради големото 

испарување и намалувањето на атмосферскиот талог, наполно пресушуваат. Во 

котлината нема природно езеро. На реката Мавровица во местото Алин дол изградена 

е акумулација со површина од 7 km2 со зафатнина од 2,7 милиони m3. Акумулацијата се 

користи за водоснабдување на Свети Николе. 
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Истражувања на минерални и термоминерални води во Овчеполието досега не се 

извршени. Постојат индиции дека минерални води има во атарот на с. Богословец во 

близина на р. Брегалница, потоа во атарот на с. Строиманци во месноста Киселица како 

и во атарот на с. Мечкуевци во месноста Смрдливец. Се претпоставува дека 

термоминерални води има и во атарот на с. Ѓузумелци во месноста Топли дол и во 

атарот на с. Горно Ѓуѓанци во месноста Благи дол. 

Природните и вештачките водотеци, делниците на водотеците, езерата, 

акумулациите и подземните води, чии води според намената и степенот на чистотата 

се распоредуваат во класи, согласно Уредбата за категоризација на водите, се делат на 

пет категории. 

Во I категорија се распоредуваат водотеците чии води мораат да ги исполнуваат 

условите на I класа, во II категорија условите на II класа, во III категорија условите на III 

класа, во IV категорија условите на IV класа, а во V категорија се распоредуваат 

водотеците чии води мораат да ги исполнуваат условите на V класа. 

Главни видови на загадување на водотеците на подрачјето на локацијата 

потекнуваат од комуналните отпадни води од населените места и загадувањата од 

земјоделско-сточарските активности, кои не се со интензивен карактер. Квалитетот на 

површинските води на ова подрачје не е нарушен од емисии од индустриски активности. 

Во отсуство на податоци за квалитетот на водите во водотеците кои течат на 

територијата на локацијата на фармата на ветер, во продолжение е даден осврт на 

состојбите со квалитетот на водите на реката Брегалница, како основен хидрографски 

ентитет во регионот. 

Квалитативните карактеристики на водата на река Брегалница се следат на две 

мерни места: 

- Крупиште (Долен Балван) - Проценетиот квалитет е со вредности за III класа. 

- Убого - Проценетиот квалитет е со вредности за III – IV класа 

 

6.2.3. Педолошки карактеристики и квалитет на почва  

 

Во зависност од геолошкиот состав, наклонот на теренот, експозицијата, 

вегетациската покривка и начинот на користење на земјиштето, во предметното подрачје 

евидентирани се следните почви: 

Регосолите се јавуваат во басени и на ридести терени, преку палеогени, неогенски 

и делувијални седименти. Во зависност од субстратот врз кој тие се формирани, овие 

почви се мошне хетерогени во смисла на нивниот механички состав. Регосолите што се 

формирани преку резидуи од кисели карпи содржат просечно 27% груби фрагменти, 3% 

глина, 13% фини честици.  
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Колувијални почви (делувијални) интезивно се користат во земјоделството. Имаат 

многу хетерогена текстура. Во просек, овие почви содржат 10% грубозрнести компоненти, 

10% глина, 20% фини честици, а песокот доминира со 70%. Просечната вредност за 

нивната порозност изнесува 44%, капацитетот за задржување на вода е 34%, воздушниот 

капацитет е 10%. Овие почви се мошне хетерогени во однос на нивните хемиски 

карактеристики. Литосолите содржат просечно 2% хумус. Дистричните колувијални почви 

имаат низок капацитет за катјонска размена (помалку глина со повеќе илит и каолин).  

Вертисолите се идентификувани како интразонални, литогенетски топогенетски 

почви. Се наоѓаат заедно со останатите почвени типови, а во зависноста на стенскиот 

материјал, како што се регосолите, рендзините, черноземските почви и циметните шумски 

почви, а на основна компактна карпа со литосолите и вертични ранкери. Вертисолите се 

карактеризираат со висока пластичност: горната граница е 79%, а долната е 38%, додека 

бројот на пластичност е 41%.  

Флувисолите претежно покриваат околу две третини од речните плавени долини. 

Се карактеризираат со мошне хетерогена структура. Просечната текстура е следната: 

фини фракции 51%, прашина 30%, глина 10%, и грубозрнеста компонента 9%. Во 

површинскиот хоризонт овие почви содржат просечно 2% хумус. Од вкупната површина на 

распространетост на алувијалните почви, некарбонатните отпаѓаат со 62%, а 

карбонатните зафаќаат 38%. Флувијалните-ливадски почви (хумофлувисоли) завезмаат 

значително помала површина од алувијалните. Просечниот гранулометриски состав е 

следниот: фина фракција 42%, прашина 30%, глина 16%, и груби песоци 12%.  

 

6.2.4. Биодиверзитет 

Прегледот на биолошката разновидност на предметното подрачје е направен врз 

основа на литературни податоци од претходни истражувања, но и од податоци набавени 

врз база на сопствени истражувања.  

Дабови шуми 

Флора и вегетација 

Се карактеризираат со шумската заедница на даб благун (Querco-Carpinetum 

orientalis macedonicum). Оваа термофилна и ксерофилна заединца се развива под 

регионално влијание на климата и врз скелетни почви (силикатни и варовнички). Катот 

на дрвјата е претставен со помали или поголеми групи на дрвенести видови кои ретко 

надминуваат висина од 6 m. Поради реткиот склоп, катот на грмушки е застапен со 

термо-ксерофилни грушки. 
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Слика 7. Деградирана заедница на благун и бел габер 

Габи 

Во овој тип на живеалиште се регистрирани повеќе видови габи (вогл. 

макромицети). Најголем дел од видовите се териколни од кои поголемиот број се 

микоризни, а останатите се сапроби. Повеќето микоризни видови припаѓаат на 

родовите: Amanita, Boletus, Cortinarius, Lactarius и Russula.  

 

Фауна 

Пеперутки (Lepidoptera) 

Позначајни видови за дабовите шуми се: Carcharodus flociferus, Thymelicus 

sylvestris, Timelicus lineola, Papilio machaon, Pieris rapae Pontia daplidicae, Gonepteryx 

rhamni Lycaena phleas, Polyomatus icarus, Argynnis pandora, Vanessa atalanta, Lasiomata 

megera, Pararge aegeria Coenonympha pamphilus.  

 

Херпетофауна 

Карактеристични видови се: Testudo hermani, Lacerta trilineata, Ablepharus kitaibeli. 

Покрај овие карактеристични видови можат да се сретнат и следниве видови на 

водоземци и влечуги: Bufo viridis, Telescopus falax, Lacerta taurica, Natrix tessellata, 
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Lacerta viridis, Elaphe longissima, Testudo hermani, Natrix natrix, Testudo graeca, Elaphe 

situla, Coluber caspius, Eryx jaculus, Coluber najadum, Elaphe quatorlineata. 

Птици 

Карактеристични видови се: Parus lugubris, Dendrocopos syriacus; Muscicapa 

semitorquata, Streptopelia decaocto и Accipiter brevipes.  

Цицачи 

Карактеристични видови за дабовите шуми се: Dryomis nitedula, Apodemis flavicolis 

(жолтогрлен шумски глушец), Glis glis, Erinaceus concolor. Покрај нив можат да се 

сретнат и следниве видови: Meles meles (јазовец), Martes foina (куна белка), Canis lupus, 

Felis silvestris. 

 

Крајречни шуми со врби и тополи 

Карактеристични доминантни дрвенести видови во заедницата на бела и кршлива 

врба (Saliceum albae-fragilis) се белата врба (Salix alba) и кршливата врба (Salix fragilis). 

На некои места може да доминира белата врба, а на други покрај белата може да биде 

присутна и кршливата.  

 

Брдски пасишта 

Овие станишта се наоѓаат на сувите делови на котлините или на падините на 

ридовите кои се зафатени со силни и зачестени ветрови. Во усеците помеѓу ридовите 

се наоѓаат резидуални дабови шуми.  

 

Водни екосистеми 

Водените екосистеми се многу важни природни елементи од економски и 

еколошки аспект. Тие имаат висока вредност во формирањето на пејсажот, но исто така 

тие претставуваат средина во која се населуваат бројни видови. Економскиот развој на 

определено подрачје често е поврзан со водните ресурси. Функцијата на реките во 

смисла на создавање на живеалишта за растителните и животинските видови е под 

влијание на квалитетот на водите, автопурификациониот капацитет и степенот на 

природност на водотекот. Исто така, важна е функцијата на водотеците во однос на 

ретенцијата, односно обезбедувањето на заштита од поплави. 
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6.2.5. Природно наследство 

Според Секторската студија за природно наследство, изработена во рамките на 

Просторниот план на Република Македонија до 2020 година, во поширокиот регион на 

предметното подрачје, се наоѓаат следните локалитети: 

- Локалитет Дабје - Дендролошки споменик на природата (предлог) 

Дабови стебла (Quercus pubescens) се наоѓаат од десната страна на патот Свети 

Николе - Ѓуриште, во селото Трстеник. 

- Локалитет Немањици - Споменик на природата (предлог) 

Локалитетот се наоѓа во близина на с. Немањинци, на површина од 2 ha, каде што 

е откриен геолошки профил во палеогената флишна серија, во која хоризонтот на 

песочници е богат со фосилна флора и фауна.  

- Локалитет Енешево - Посебен природен резерват (предлог) 

Локалитетот Енешево се наоѓа на просторот Солен Дол - село Енешево на 

површина од 1,5 ha, на кој се застапени зачувани елементи од Eurotia ceratoides, 

зимзелена полугрмушка која достигнува еден метар височина. Наоѓалиштата помеѓу 

Демир Капија и Овче Поле се единствените на Балканскиот Полуостров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8. Ѓаволски Ѕид 

Ѓаволски Ѕид е природна геоморфолошка појава на карпести изданоци т.е. карпести 

ленти кои се јасно забележливи во релјефот, а се протегаат во правец исток-запад-

северозапад, во должина од неколку стотици метри. Појавата започнува од југозападното 

подножје на Тиски Врв (747 м), кај месноста Грлиште, потоа продолжува околу 260 м кон 
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запад до месноста Плавиште и свртува кон северозапад, т.е. го следи западното подножје 

на Богословец (2 km југоисточно од врвот на Богословец). Сепак, карпестите формации 

најдобро се изразени од двете страни на долот (Грлишки дол) кој завршува во Брегалница. 

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за потребите 

на Просторниот план на Република Македонија (Службен весник на РМ, бр.39/04) на 

просторот кој е предмет на разработка на Генерален урбанистички план на град Свети 

Николе, нема регистрирано нити евидентирано природно наследство. 

Доколку при изработката на ГУП или при уредување на просторот се дојде до 

одредени нови сознанија за природно наследство, кое би можело да биде загрозено со 

урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодвветни мерки за заштита 

на природното наследство согласно Законот за заштита на природата.  

 

6.2.6. Археолошки локалитети и културно наследство 

Согласно Законот за заштита на клутурното наследство (Сл.весник на РМ. бр.20/04, 

бр.115/07, бр.18/11, бр.148/11, бр.23/13, бр.137/13, бр.38/14 и бр.44/14), видови на 

недвижно културно наследство се споменици, споменички целини и културни предели. 

На подрачјето кое е предмет на анализа регистрирани се недвижни културни добра 

(Експертен елаборат), регистрирани во централен регистар за недвижно културно 

наследство: 

1. Археолошки локалитет „Барутница“, Амазбегово, (неолит и римски период) - 

локалитетот е со статус Споменик на Културата заштитен со закон.; 

2. Археолошки локалитет “Градиште/Славков Дол” Билазора - село Кнежје 

(железно време до римски период) - локалитетот е со статус Споменик на 

Културата заштитен со закон; 

3. Археолошки локалитет „Руг Баир“, Горобинци, (неолит) - локалитетот е со статус 

Споменик на Културата заштитен со закон; 

4. Зграда на стара општина, Свети Николе, 20 век - – локалитетот е со статус 

Споменик на  Културата заштитен со закон; 

5. Црква “Свети Никола” (Гробјанска црква) - с.Буриловци - црквата е со статус 

Споменик на Културата заштитен со закон. 

Во Археолошката карта на Република Македонија, која ги проучува предисториските 

и историските слоеви на човечката егзистенција, од најстарите вемиња до доцниот среден 

век, на анализираното подрачје во КО Свети Николе, евидентирани се следните 

локалитети: 

- Антрла – Бела Чука, населба од доцноантичко време, се наоѓа на 3 km југоисточно 

од градот; 
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- Долни Бавчи, населба од римско време, се наоѓа на 500 метри источно од градот; 

- Дудин Дол, населба со некропола од римско време, се наоѓа на околу 4,5 km јужно 

од градот, на една благо закосена тераса; 

- Ѓурче, могила од римско време, се наоѓа на околу 2,5 km југоисточно од градот, 

десно од стариот пат Св.Николе – Ерџелија; 

- Медово Аниште, населба и некропола од доцноантичко време, наоѓа на околу 3,7 

km југоисточно од градот; 

- Рудина, населба од римско време, наоѓа во јужниот дел од градот, на височинка 

што се издига на десната страна од патот кон железничката станица Овче Поле; 

- Свети Николај, средновековна црква; 

- Свети Спас, некропола од доцноантичко време, се наоѓа на околу 500 метри од 

центарот на градот во јужен правец и во јужен правец и во близина на локалитетот 

Рудина; 

- Свети Стефан, средновековна црква, се наоѓа на источниот дел на градот; 

- Сулејманец, населба и некропола од римско време, се наоѓа на 4 km источно од 

градот;    

 

 

6.2.7. Управување со отпад 

ЈКП Комуналец односно одделението Комунална хигиена е задолжено за 

подигање, транспортирање и депонирање на цврст комунален отпад, депонирање на 

разен неопасен технолошки отпад, депонирање на градежен шут, како и уништување на 

запленета прехранбена роба и роба со изминат рок на траење. Изнесувањето на 

комуналниот отпад од централното градско подрачје и главните сообраќајници се врши 

секојдневно, а на останатите улици комуналниот отпад се подига два пати во неделата. 

Во просек се изнесува и депонира околу 15 тони комунален отпад дневно. 

Депонирањето на отпадот во општината ЈКП го врши на привремена општинската 

депонија која се наоѓа на околу 7km од градот, во с. Немањици.  

Меѓу идентификуваните 54 нестандардни депонии во Р. Македонија е и депонијата 

во Свети Николе, лоцирана во с. Немањици, која почнала со работа во 1977 година на 

површина од 12.000 m2 со вкупен волумен на отстранет отпад од 60.000м3. На депонијата 

покрај комунален се депонира и индустриски отпад, претежно од органско потекло, 

помалку текстил и битумен. 

Поради ниската еколошка свест, неинформираност на граѓаните како и непостоење 

инспекциски служби околу градот и околните места постојат голем број "диви" депонии 

каде сметот се фрла неконтролирано по околината. Како депонии се користат 

полузаштитени појаси, нивите, суводолици, реки, излетнички места. 

ТДПТУ МАРПЕТ ДОО Свети Николе, регистрирано со дејност трговија со отпад и 

остатоци од отпад се занимава со преработка на остатоци од црна и обоена металургија 
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и ДСППО ОТПАД ДОО Свети Николе, регистрирано со дејност за собирање на безопасен 

отпад, односно откуп на метал, пластика и хартија, како и нивно рециклирање. 

Комуналниот отпад од градот се депонира на привремена депонија која се наоѓа на 

околу 7 km од градот, во непосредна близина на акумулацијата за снабдување на 

градското население со вода за пиење без обезбедени санитарно технички мерки за 

заштита. Стручни анализи за влијанието на депонијата врз подземните води или 

акумулацијата нема, но секако постојат индиции дека постои загадување имаќи предвид 

дека ова е ветровито подрачје и фактот дека депонијата се наоѓа во сливот на река 

Мавровица. 

 

6.2.8. Бучава 

 

Бучава во животната средина е бучава предизвикана од несакан или штетен 

надворешен звук создаден од човековите активности којшто е наметнат од блиската 

средина и предизвикува непријатност и вознемирување, вклучувајќи ја и бучавата 

емитувана од превозни средства, патен, железнички и воздушен сообраќај и од места на 

индустриска активност. Непријатноста од бучава значи вознемиреност предизвикана од 

емисија на звук кој е чест и/или долготраен, создаден во определно време и место, а кој ги 

попречува или влијае на вообичаената активност и работа, концентрација, одморот и 

спиење на луѓето3. 

Нивото на бучава на предметното подрачје и воопшто во општина Свети Николе, 

досега не е анализирано и истражувано. Може да се каже дека изворите на создавање на 

бучава не се од таков вид да овој проблем во животната средина претставува значителна 

закана за здравјето на луѓето.  

Како можни извори на бучава во животната средина на предметното подрачје се: 

- Индустирска, стопанска, занаетчиска или друга производна постројка или 

инсталација како и друга опрема 

- Градежни активности 

- Главен пат – патна, прекуводна и железничка инфраструктура 

- Улична инфраструктура 

- Затворен или отворен паркинг 

- Градби за домување и престој на луѓе 

- Градби за спортски или други јавни приредби 

                                                

3 Закон за заштита од бучава во животна средина (“Сл. Весник на РМ“ бр. 79/07) 

http://zk.mk/otkup-na-metal
http://zk.mk/otkup-na-plastika
http://zk.mk/otkup-na-hartija
http://zk.mk/recikliranje-otpadni-materii


Нацрт Извештај за стратегиска оцена на Генерален Урбанистички План за Град Свети 

Николе за плански период  (2015-2025), Општина Свети Николе 

Д.Г.П.У. „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО“ 73 

 

- Забавни паркови, спортски стрелишта, крајбрежни рекреативни локации и слични 

постројки за забава 

- Отворено или прекриено градилиште 

Граничните вредности за нивото на бучавата во урбанизирани локации изнесуваат: 

Табела 13. Гранични вредности за нивото на бучавата надвор од урбанизирани локации 

Видови на простории LАmax ден 
L max ноќ 

Станбени зони (надвор) / 60 

Извор: Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина (“Сл. 

Весник на РМ“ бр. 147/08) 

 

Граничните вредности за нивото на бучавата надвор од урбанизирани локации 

изнесуваат: 

Табела 14.  Гранични вредности за нивото на бучавата надвор од урбанизирани локации 

Видови реони Ниво на бучава изразено во dBA 

Lд Lв Lн 

Реони изложени на интензивен 

патен сообраќај 
60 55 50 

Реони изложени на интензивен 

железнички сообраќај 
65 60 55 

Реони изложени на авионски 

сообраќај 
65 65 55 

Реони со интензивна 

индустриска активност 
70 70 70 

Тивки реони надвор од 

агломерациите 
40 35 35 

Извор: Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина (“Сл. 

Весник на РМ“ бр. 147/08) 
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6.3. Сегашни проблеми со животната средина во и околу 
планскиот опфат 

Табела 15. Генерални проблеми со елементите на животната средина во Општина Свети Николе 

Елементи на 
Стратегиска оцена на 
животната средина  

Проблем  Релевантно за 
предметниот 

опфат 

Воздух  
 

Загадување на воздухот од стационарни ложишта 
(домашни ложишта во зимскиот период) 

Х 

Непостоење на мониторинг станици за следење на 
квалитетот на воздухот во Општината (користени се 
податоци од автоматската мониторниг станица во Велес) 

√ 

Климатски фактори Не користење на обновливи извори на енергија Х 
Користење на огревно дрво како извор за затоплување √ 
Ниска јавна свест за енергетска ефикасност √ 

Води  
 

Загадување од отпадни води (комунални и индустриски) Х 
Загадување од отпадни води од нестандардните депонии √ 
Недостаток на вода за пиење во летниот период X 
Непостоење на комплетна атмосферска канализација  X 

Неодветна или недоволна инфраструктура за 
водоснабдување и одведување на отпадни води  

√ 

Почва  
 

Загадување на почвата од неконтролирана употреба на 
хемиски заштитни средства  

X 

Загадување на водата која се користи за наводнување со 
отпадни води  

X 

Ерозија на почвата  √ 

Биодиверзитет 
(флора и фауна) 

Непочитување на забраните за лов на загрозени видови  √ 

Неконтролирано сечење на шумите  √ 

Пејзаж Постоењето на диви депонии кои го нарушуваат 
визуелниот изглед 

√ 

Отпад  
 

Постоечката депонија не ги исполнува стандардите 
согласно законските барања 

√ 

Постоење на диви депонии покрај реките и патиштата √ 
Не селектирање на отпадот (комунален и индустриски)  X 
Немање евиденција за создаден отпад, особено за 
посебните текови на отпад 

X 

Ниска јавна свест во однос на постапувањето со разни 
видови на отпад 

√ 

Население  Низок животен стандард и миграција на населението  √ 
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 

Материјални добра Постоење на бесправни градби √ 
Зафаќање на обработливо земјиште со индустриски 
капацитети 

√ 
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6.4. Цели за заштита на животна средина 

 

Целта на донесувањето на овој плански опфат е да овозможи услови за 

планирање на просторот со конкретна намена. Планот треба да овозможи развој и 

уредување на просторот.  

Генералниот урганистички план е основен развоен документ, преку достигнување на 

следните цели: 

 Рационално користење на земјиштето  

 Максимално вклопување на инфраструктурата и објектите со теренот  

 Оформување препознатлива амбиенатална целина  

 Почитување и заштита на правото на човекот на работа  

 Почитување и надградување на пејсажните вредности  

 Оформување културен пејсаж  

 Почитување и валоризација на културното и градителското наследство  

 Вградување пропратни содржини на основната наменска употреба на земјиштето  

 Вградување на мерки за заштита на природата и животната средина  

 Вградување мерки за заштита и спасување  

 Почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето  

 Почитување на законските прописи за дадената намена. 

Друга цел е да ги утврди параметрите кои се потребни за изработка на архитектонско-

урбанистички проекти, како и да ги даде општите и посебните услови за градење и 

насоките за изработка на идејни и основни проекти за градбите за специфична наменска 

употреба на земјиштето за секоја градежна парцела посебно и да ги утврди параметрите 

за изработка на  проекти за инфраструктурата. 
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7. ИЗВОДИ ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

 

На седницата одржана на 11.06.2004 година, Собранието на Република 

Македонија, го донесе Просторниот план на Р.Македонија како највисок, стратешки, 

долгорочен, интегрален и развоен документ, заради утврдување на рамномерен и 

одржлив просторен развој на државата, определување на намената, како и 

уредувањето и користењето на просторот. 

Со Просторниот план се утврдуваат условите за хумано живеење и работа на 

граѓаните, рационалното управување со просторот и се обезбедуваат услови за 

спроведување на мерки и активности за заштита и унапредување на животната средина 

и природата, заштита од воени дејствија, природни и технолошки катастрофи. Имајќи ја 

предвид важноста на Просторниот план, со донесувањето на Планот се донесе и Закон 

за спроведување на Просторниот план на Република Македонија ("Сл.Весник  на РМ 

бр.39/04). Со Законот се уредуваат условите начините и динамиката на спроведувањето 

на Просторниот план, како и правата и одговорностите на субјектите во спроведувањето 

на Планот. 

Законот за спроведување на Просторниот план на Република Македонија, се 

заснова врз следните основни начела: 

 јавен интерес на Просторниот план на Република Македонија; 

 единствен систем во планирањето на просторот; 

 јавност во спроведувањето на Просторниот план; 

 стратешкиот карактер на просторниот развој на државата; 

 следење на состојбите во просторот; 

 усогласување на стратешките документи на државата и сите зафати и 

интервенции во просторот; 

 координација на Просторниот план на Република Македонија, со другите 

просторни и урбанистички планови и другата документација за планирање и 

уредување на просторот, како и со субјектите за вршење на стручни работи во 

спроведувањето на Планот. 

Со изработката на Условите за планирање на просторот, кои произлегуваат од 

просторниот План на Р. Македонија, дадени се основните услови и препораки за   

изработка на Генерален Урбанистички План за Град Свети Николе.  

Реализацијата на ГУП за град Свети Николе, би требало да предизвика позитивни 

импулси и ефекти врз целото непосредно окпружување од аспект на повисока 

организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот и се разбира на 

економски ефекти манифестирани преку привлекување на нова работна сила и 
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вработување, доколку е базирана врз принципите на одржлив развој и се одликува со 

максимално почитување  и вградување на нормативите и страндарди за заштита на  

животната средина. 

Ваквите и слични иницијативи  на соодветен начин се вградени во основните цели 

на урбанизацијата и развој и уредување на селските населби, дефинирани во Просторниот 

план на Република Македонија. 

Спроведувањето на планот подразбира задолжително усогласување на 

соодветните стратегии, основи како и другите развојни програми и сите видови на 

планови, со Просторниот план. 

Според член 4 од овој Закон, Просторниот план, се спроведува со изготвување и 

донесување на просторни планови на региони, просторни планови на подрачја од 

посебен интерес, како и со урбанистички планови за населените места и друга 

документација за планирање и уредување на просторот, предвидена со закон. За 

изготвување и донесување на плановите од став 2 на овој член, Министерството 

надлежно за работите на просторното планирање, издава Решение за Услови за 

планирање на просторот. 

 

7.1. Главни цели на планскиот документ 

Генералниот урбанистички план на град Свети Николе со концептот на просторната 

организација на населеното место во определените граници на планскиот опфат, ги 

дефинира структурата и просторниот распоред на површините наменети за основните 

функции и инфраструктурни системи. 

Изработката на ГУП за град Свети Николе треба да придонесе кон: 

- Обезбедување услови за позитивни ефекти во процесот на урбанизацијата со 

оформување амбиентални целини и почитување и заштита на правото на човекот на 

приватност; 

- Воспоставување ефикасна контрола на користењето и уредувањето на градежното 

земјиште; 

- Утврдување на норми и стандарди за градба и комунално опремување на 

населбите; 

- Резервирање простори за изградба и користење на објекти или подрачја од јавен 

интерес и нивно вклопување со теренот; 

- Реализација на условите за планирање економски развој не само на локално туку 

и на регионално ниво. 
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8. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ 
ДОКУМЕНТ 

 

Идниот развој на планскиот опфат директно ќе влијае на социо-економската положба 

на населението, развој на општината и подобрување на квалитетот на живење во однос 

на економските параметри. Реализацијата на ГУП за град Свети Николе, за плански 

период 2015 – 2025 година треба да се реализира под надзор и контрола на секој од 

планираните објекти со неминовно почитување на стандардите за животната средина. 

При спроведување на планскиот документ треба да се земе во предвид сегашната 

состојба со најосетливите елементи на животната средина на планскиот опфат, односно 

еколошките проблеми и истиот да се насочи кон остварување на погодни услови за 

одржлив социо-економски и културен развој, развиена урбана и рурална инфраструктура 

и чиста издрава животна средина. 

Доколку реализацијата на ГУП остане на „do nothing“  или (“business as usual 

scenario”) сценарио, односно ГУП за град Свети Николе, за плански период 2015 – 2025 

година, не се спроведе, состојбата со животната средина и здравјето на луѓето ќе биде 

иста, непроменета со тенденција на континуирано влошување: 

- Зголемување на невработеноста во Општина Свети Николе поради недостаток 

на нови работни места; 

- Иселување на младите невработени во другите градови во Македонија или во 

странство; 

- Земјиштето кое е опфатено со планскиот 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 барањата на сопствениците на парцелите за 

максимално користење на земјиштето согласно новите законски прописи; 

- Потребата од дооформување на сообраќајниците и комуналната 

инфраструктура ќе расте и ќе претставува важен фактор во постигнување на 

повисок стандард на живеење во Општина Свети Николе; 

- Пределските карактеристики и биолошката разновидност ќе останат на 

сегашното постоечко ниво – според експертскиот елаборат на оваа локација не 

се евидентирани карактеристични видови на флора и фауна, нити пак некое 

заштитено подрачје или споменик на природата. 
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9. ВРСКА И УСОГЛАСЕНОСТ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
СО ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ ПЛАНОВИ, ПРОГРАМИ И 
СТРАТЕГИИ 

9.1. Компатибилност на целите на планскиот документ 

Меѓусебната компатибилност на целите на планскиот документ најчесто се 

идентификува со помош на Матрица на компатибилност како алатка при стратегиска 

оцена на влијание на планскиот документ врз животната средина. 

 

Може да се констатира големата усогласеност помеѓу целите на ГУП за град 

Свети Николе, за плански период 2015 – 2025 година, преку можноста за максимална 

искористеност на изградената површина согласно законските обврски и 

дооформување на сообраќајните и инфраструктурните мрежи кои ќе овозможат 

развој на локалниот одржлив развој. 

 

Се очекува позитивен кумулативен ефект од реализацијата на целите и тоа врз 

социјалниот живот на населението, поголема вработеност, како и полесна и побрза 

комуникација. 

 

Треба да се има во предвид дека целите на планскиот докумнет за економски 

развој, во еден дел може да биде во конфликт со животната средина, и тоа би било 

краткорочни негативни влијанија во фазата на изградба (аерозагадување, бучава, 

создавање на отпад) и долгрочно трајна промена на дел од пределските 

карактеристики. Од друга страна пак со самото тоа што станува збор за зона за 

лесна индустрија и зголемување на површините на класите на намена за домување, 

сметаме дека во оперативната фаза по реализација на ГУП за град Свети Николе 

нема да има значајни последици врз животната средина и здравјето на луѓето. 

 

Активирањето на овој простор ќе овозможи развој на повеќе дејности кои ќе 

продуцираат економски ефекти во: проектирањето, градежништвото, комуналните 

дејности, трговијата, сообраќајот, занаетчиството, јавните функции и др. 
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Табела 16. Специфични цели на СОЖС 

СОЖС област Цели на СОЖС Специфични цели на 
СОЖС 

Поврзаност на целите на 
СОЖС со целите на ЛУПД 

Индикатори на 
СОЖС 

Водни ресурси 

 

Обезбедување на 
доволни количини на 
чиста и здрава вода 
за пиење, вода за 
наводнување, 
средени речни корита 
и текови, рационално 
искористување на 
водните ресурси 

-достапност до доволно 
количество квалитетна 
вода за пиење и 
наводнување, 

-одржливо управување и 
користење на водните 
ресурси, 

-заштита, зачувување и 
подобрување на 
состојбата на водните 
екосистеми и заштита на 
здравјето на луѓето, 

-намалување на штетните 
испуштања и постепено 
елиминирање на 
емисиите на опасни 
материи и супстанции во 
водите. 

- одржливо управување со 
водните ресурси во 
Општината;  

- дефинирање на заштитни 
зони околу изворникот за 
водоснабдување и 
дефинирање на заштита во 
зоните 

- мерки за заштита, 
одредување на заштитен 
појас на крајбрежието на 
Свети Николска Река 

- изградба и реконструкција 
на канализациски систем за 
фекални води 

- изградба и реконструкција 
на атмосферска 
канализација 

- квалитет и 
безбедност на 
водата за пиење 
(анализи) 

- концентрација на 
полутанти во 
надземни / подземни 
води  

- изграден систем за 
собирање на 
отпадни води 
(фекални и 
атмосферски), 

 

Инфраструктура Заштита и 
одржување, 
подобрување на 
состојбата на 
инфраструктурата 

 

Изградба и/или 
реконструкција на 
инфраструктура 

- проекти за собирање и 
третман на отпадни води  
- проекти за собирање и 
повторно користење на 
атмосферски води  

- изградба на системи за 
собирање и третман на 
отпадни води 

- изградба на атмосферска 
канализација 

- садење на дрва за 
заштита од ерозија 

- изграден систем за 
собирање на 
отпадни води 
(фекални и 
атмосферски), 

 

Биодиверзиет  

 

Зачувување и 
пошумување на 
шумите, заштита на 
биодиверзитетот  

 

-Зголемување на јавната 
свест за вредностите на 
биолошката разновидност 
и одржливото користење 
на природните расурси, 

-Подобрување на 
состојбата со биолошката 
разновидност преку 
заштита на 
биодиверзитетот, 

- мониторинг и заштита на 
загрозени видови 

- програма за заштита на 
локалната флора и фауна 

- почитување на одредбите 
од ловностопанската 
основа, во однос на сезони 
за забрана на лов и 
одржување на 
репродуктивниот центар 

- Воспоставен  
мониторинг на 
природни 
живеалишта и 
видови, 

- Промени во 
статусот на 
загрозеност на 
видовите 

 

Почва Заштита и 
подобрување на 
квалитетот на 
почвата 

-Заштита на почвата од 
деградација и губење на 
нејзината плодност; 

-Заштита од загадување 
(хемиски полутанти) 

- Пошумување на местата 
кај што е најризично за 
лизгање на земјата 

-Намалување на емисиите 
од индустриските 
капацитети, 

- намалување на 
употребата на хемикалии и 
пестициди во 
земјоделските активности 

- санирање на диви 
депонии 

-Број на изработени 
и реализирани 
планови за заштита 
од ерозија, 

-Број на санирани  
диви депонии, 

 

Воздух и 
климатски 
промени 

Намалување на 
емисиите на штетни 
стакленички гасови во 

-Одржување и 
подобрување на 
квалитетот на воздухот, 

-Подобрување на 
квалитетот на воздухот, 

- Број на 
реализирани проекти 
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атмосферата преку 
примена мерки за 
енергетска 
ефикасност и замена 
на фосилните горива 
со обновливи извори 
на енергија 

-Намалување на емисиите 
на стакленички гасови; 

 

- Инсталирање на соларни 
панели  

- примена на обновливи 
извори на енергија за 
затоплување на објектот 

за искористување на 
соларната енергија 

 

Отпад Подобрување на 
начинот и практиките 
на управување со 
отпад 

-Развој на систем за 
локално интегрирано 
управување со отпад  

- Воспоставување систем 
за управување со отпад, 

 

- количина на собран 
и прописно згрижен 
отпад 

Население и 
здравје на 
луѓето 

 

 

Заштита и 
унапредување на 
здравјето на 
населението 

-Подобрување и заштита 
на здравјето на луѓето, 

 

-Изградба на современи 
системи за 
водоснабдување и системи 
за третман на отпадни 
води, 

-Подобрување на 
квалитетот на воздухот, 

-Трендови на 
загадување во 
медиумите од 
животната средина, 

 

Социо-
економски 
развој 

Унапредување на 
животните услови на 
населението 

-Подобрување на 
квалитетот на живот на 
луѓето. 

-Поттикнување на 
учеството на јавноста во 
донесувањето одлуки за 
животна средина, 

-Стапка на 
вработеност и 
животен стандард, 

 

Културно 
наследство 

Заштита и 
унапредување на  
културното 
наследство 

-Зачувување на 
историските градби, 
археолошки наоѓалишта и 
други важни културни 
локалитети. 

- Реставрација на 
руинирани јавни објекти, со 
цел враќање на културните 
и традиционалните 
карактеристики 

-Тренд на 
имплементација на 
мерки за заштита на 
културно богатство. 

Материјални 

Добра 

Заштита и 
унапредување  на 
материјалните добра 
(инфраструктурата) 

-Изградба, заштита и  
санација на системите за 
водоснабдување, третман 
на отпадни води, 

-Изградба на системи за 
собирање и третман на 
отпадни води и системи за 
собирање на атмосферски 
води 

-Број на изградени 
системи за собирање 
и третман на 
отпадни води, 
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9.2. Поврзаност со други стратешки плански документи 

 

Реализацијата на просторното планирање и уредување на просторот ја наметнува 

потребата од интерактивно планирање, односно поврзување на различните области на 

живеење и делување на човекот и околината. Исто така целите на планските документи 

имаат директни или индиректни врски со други стратешки документи како на локално, така 

и на национално ниво. 

Условите за планирање на просторот се наменети за изработка на Генерален 

Урбанистички План за град Свети Николе за плански период 2015-2025, Општина Свети 

Николе, се во согласност со одредбите на Просторниот план на Република Македонија кој 

е усвоен од Собранието на Република Македонија.  

 

Сите активности во предметното подрачје, односно активностите поврзани со 

реализација на ГУПлан за град Свети Николе за плански период 2015-2025, Општина 

Свети Николе, треба да се усогласат со Просторниот план на државата, особено оние кои 

се однесуваат на планирање и изградба на: 

- државните инфраструктурни системи (патишта, железници, воздушен сообраќај, 

телекомуникации) 

- енергетските системи, енерговоди и поголеми водостопански системи 

- градежни објекти кои се важни за државата 

- капацитетите за користење на природните ресурси 

 

Просторните планови на регионите, општините и подрачјата од посебен интерес и 

урбанистичките планови се усогласуваат со Просторниот план на Републиката, особено 

во однос на следните елементи: 

- намена и користње на површините, 

- мрежата на инфраструктура 

- мрежата на населби 

- заштита на животната средина 

 

Основа за изработка на планот е стратегијата за развој и наменската употреба на 

земјиштето утврдено со усвоениот Просторен План на Република Македонија за 2002 до 

2020 година, а ќе се изработи врз основа на методологијата, која произлегува од 

одредбите утврдени со Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ 

бр. 24/08 пречистен текст) и подзаконските акти што произлегуваат од истиот.  

 

Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во Републиката, 

посебно тежиште се става на унапредувањето и заштитата на животната средина. 

Состојбата на животната средина и еколошките барања се битен фактор на 

ограничување во планирањето на активностите, заради што е неопходна процена на 
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влијанијата врз животната средина. Посебно значење имаат заштитата и промоцијата 

на вредните природни богатства и поголемите подрачја со посебна намена и со 

природни вредности, важни за биодиверзитетот и соодветниот третман на културното 

богатсво согласно со неговата културолошка и цивилизациска важност и значење.  

Генерален Урбанистички План за град Свети Николе за плански период 2015-2025, 

Општина Свети Николе, е во согласност и со Вториот Национален Еколошки Акционен 

План (НЕАП), според кој покрај проблемите со квалитетот на животната средина, се 

утврдени и мерки за надминување на тие проблеми, односно рационално користење и 

уредување на просторот и зачувување на природните богатства во согласност до 

концептот за одржлив развој.  

 

Генерален Урбанистички План за град Свети Николе за плански период 2015-2025, 

Општина Свети Николе, е во согласност и со одредбите за заштита на  животната средина 

во локалните плански документи, но и со одредбите за локалниот економски развој, како 

на пример:  

- заштита на биодиверзитетот,  

- развој на стопанството,  

- поголема урбанизација и  

- намалување на бесправните градби.  

Табела 17. Компаративна матрица на целите меѓу планските документи 

Плански документ Цели на планскиот документ/цели на заштита на 
животната средина 

Компатибилност 

Локален Еколошки 
Акционен План на општина 
Свети Николе 

 

 

При разгледување на состојбата со животната 
средина, овде е земен во предвид и урбаниот 
развој, односно конкретната цел - Подобрување на 
состојбата со планска документација и активноста, 
која се однесува на изработка на плански 
документи. 

Директна врска на целите на 
ГУП и целите на ЛЕАП за 
град Свети Николе.  

План и Програна за 
управување со отпадот во 
општина Свети Николе 

Планот за управување со отпад треба да и 
овозможи на oпштината да продолжи со 
систематизирано спроведување на постапни 
подобрувања на постојниот систем за управување 
со отпадот. 
- Приклучување на идна регионалната депонија; 
-Затварање и рекултивација на општинската 
депонија (фазно) ; 
-Проширување на организираното собирање на 
отпад (100%) и целосно подобрување на услугата; 
-Воведување на селективно собирање и 
рециклирање/компостирање; 

-Трајно елиминирање на дивите депонии. 

Директна врска на целите на 
ГУП и целите на ЛЕАП за 
град Свети Николе. 

Стратегија за локален 
економски развој на 
општина Свети Николе 

Целите на Стратегијата за ЛЕР се насочени кон: 
- Поттикнување на развој на бизнисот и креирање на 
нови работни места  
- Подобрување на постоечката и развој на нова 
инфраструктура во Општина Свети Николе  
- Подобрување на квалитетот на живеењето и 
усогласување на еконосмкиот развој со потребите на 
населението во Општина Свети Николе 

Директна врска на целите на 
ГУП и целите на ЛЕАП за 
град Свети Николе. 
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Трет национален извештај 
за климатски промени кон 
рамковната конвенција на 
ОН  

Заштита на биодиверзитетот, културното 
наследство, транспортот, енергетската ефикасност, 
земјоделството, туризмот, здравјето, водните 

ресурси, инвентаризација на емисии на стакленички 
гасови, проценка на ранливост, мерки за 
ублажување на емисиите на стакленички гасови, 
планови за адаптација кон климатските промени 

ГУП за Град Свети Николе е 
во целост компатибилен со 
одредбите на Третиот 
национален извештај за 
климатски промени. 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВОЈ НА                   
ВАРДАРСКИОТ ПЛАНСКИ 
РЕГИОН                                                                             

- Подобрување на квалитетот на планирањето и 
управувањето со животната средина; 

- Санација на последиците од загадувањето на 
животната средина предизвикани во минатото; 

- Рационално и ефикасно искористување на 
расположивите природни ресурси. 

ГУП за Град Свети Николе е 
во целост компатибилен со 
целите  

Стратегија и акционен план 
за заштита на биолошката 
разновидност на Република 
Македонија  

Стратегијата ги објаснува целите и задачите на 
заштитата на биолошката разновидност и го 
дефинира интегрираниот пристап во заштитата и 
одржливото користење на компонентите на 
биолошката разновидност. 

ГУП за Град Свети Николе е 
во целост компатибилен со 
главните цели на оваа 
Стратегија, бидејќи се залага 
за заштита и унапредување 
на животната средина преку 
мерки за одржливо 
користење на природните 
расположливи ресурси. 

Национална стратегија за 
одржлив развој (2009 – 2030) 

 

Некои од целите на оваа Стратегијата се 
насочени кон:   

- поголема употреба на природен гас и обновливи 
енергетски извори.  

- промовирање на основни мерки за штедење на 
енергијата во домаќинствата и јавните објектите 
кои вклучуваат: подобрување на изолацијата 
(надворешните ѕидови, подови и покриви), 
енергетски ефикасно осветлување и др.  

-поинтензивна употреба на јавен транспорт со 
промоција на еколошки возен парк, подобрување 
на квалитетот на горивото и користење на 
биогориво (одржлив транспорт);  

-користење на биомаса-системи на согорување и 
горење на биомасата;  

-системи на комбинирано производство на 
енергија и топлина;  

-користење на животинското ѓубриво;  

-садење на житарици за енергетски цели;  

-користење на геотермална енергија за 
затоплување;  

-користење на потенцијалот на ветерот за 
производство на енергија.  

 

Целите се во директна врска 
со приоритетите на оваа 
стратегија (одржлив 
транспорт).  

 

Се гледа големата усогласеност меѓу целите на предметната локација можноста за 

ревитализација на локацијата ќе ја унапреди состојбата со животната средина. 

Се очекува позитивен кумулативен ефект од реализацијата на овие компатибилни 

цели врз здравствената состојба на населението, помал број на отсуства од работа и 

помалку трошоци за здравствено осигурување. 
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Севкупните влијанија  при реализација на ГУП за град Свети Николе, кои би 

настанале врз сите медиуми на животната средина се позитивни и долгорочно би се 

одразиле врз животната средина и здравствената состојба на населението во Општина 

Свети Николе. Како составен дел од Извештајот за стратегиска оцена ќе биде даден 

преглед на целите на заштитата на животната средина и здравјето на населението на град 

Свети Николе и целиот регион и дали тие цели се компатибилни со целите на ново 

планираното планско решение за просторот. 

Непосредниот ефект кој ќе произлезе со реализацијата на ГУП за град Свети 

Николе ќе се рефлектира врз зголемено ангажирање на расположливата работна сила 

преку нови вработувања во дејностите предвидени со планските содржини, односно 

позитивен кумулативен ефект врз социо - економската компонента, и интегрирана 

заштита на животната средина, кој се манифестира преку: 

- Реализација на целите за заштита на животна средина релевантни за планскиот 

документ, преку примена на мерките за избегнување, ублажување и/или 

компензација на потенцијалните влијанија предложени во овој извештај: 

- Зачувување, заштита, обновување и унапредување на квалитетот на животната 

средина; 

- Заштита на квалитетот на амбиентниот воздух, избегнување, спречување или 

намалување на штетни емисии во воздухот; 

- Заштита, зачувување и постојано подобрување на расположливите водни 

ресурси, спречување или намалување на штетни испуштања, одведувањето и 

третман на комуналните отпадни води, третман на отпадни индустриски води од 

страна на самите субјекти; 

- Избегнување и намалување на создадениот отпад, негово повторно 

искористување, одстранување на прифатлив начин; 

- Рамномерен просторен развој, рационално уредување и користење на 

просторот; 

- Рационално користење и заштита на земјоделското земјиште; 

- Рационално и одржливо користење на природните ресурси; 

- Користење на обновливи извори на енергија; 

- Зачувување и заштита на компонентите на биолошката и пределската 

разновидност; 

- Избегнување, спречување или намалување на бучавата. 

Треба да се има во предвид дека целите на планскиот докумнет за економски развој 

во еден дел може да биде во конфликт со животната средина и тоа би било изразено преку 

краткорочни негативни влијанија во фазата на изградба (аерозагадување, бучава, 

создавање на отпад) и долгорочно трајна промена на дел од пределските карактеристики.  
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Поради ова во ГУП за Град Свети Николе, Условите за планирање на просторот и 

Извештајот за стратегиска оцена на животната средина се предложени мерки за заштита 

на медиумите од емисија на отпадни материи, од емисија на бучава, генерирање на отпад, 

различни непогоди и хаварии. Како составен дел на Извештајот за стратегиска оцена се 

презентирани дополнителни мерки за спречување, намалување или ублажување на 

негативните влијанија врз животната средина од реализацијата на целите на планскиот 

документ. 

 

Слика 9. Матрица на компатибилност на целите на СОЖС и целите на ГУП 
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10. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 

Подготовката на Извештајот за стратегиска оцена на влијанијата врз животната 

средина ги зема во предвид влијанијата врз специфичните медиуми од животната средина 

од имплементација на ГУП за град Свети Николе, во поширок обем, глобално и 

кумулативно; кои влегуваат во состав на планскиот опфат (билошката разновидност, 

природата, пределот, културното наследство, луѓето, како и влијанијата врз социо-

економските параметри во Општина Свети Николе). 

 

За поединечните проекти, во подоцнежната фаза на имплементација на ГУП за 

град Свети Николе ќе се пристапи кон подетална анализа на можните влијанија врз 

животната средина во конструктивна, оперативна и постоперативна фаза, согласно глава 

XI - Барања за изработка на оцена на влијанието врз животната средина на одредени 

проекти, член 24 од Законот за животна средина.  

 

Врз основа на извршените анализи на веројатните влијанија при имплементација 

на планскиот документ утврдени се влијанијата кои позитивно се рефлектираат врз социо-

економската состојба на населението, како и оние кои предизвикуваат негативни ефекти 

врз медиумите и областите на животната средина. Анализата подразбира разгледување 

на влијанијата на планскиот документ како целина и во поширок обем, од глобален, 

стратегиски аспект, без при тоа, да се разгледуваат поединечните проектни содржини 

опфатени со планскиот документ. Со имплементацијата на ГУП за град Свети Николе, 

општина Свети Николе, се очекуваат позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно 

окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост и 

уреденост на просторот и се разбира економски ефекти манифестирани преку 

привлекување на нови инвестициони вложувања. 

 

Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при 

изработката и имплементацијата на ГУП за град Свети Николе, општина Свети Николе, 

потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската регулатива од областа 

на заштита на животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа. 
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10.1. Влијание врз населението и социо-економските услови 

Со имплементацијата на ГУП за град Свети Николе, општина Свети Николе се 

очекува позитивно влијание врз социо-економската состојба на населението. Тие 

влијанија би биле долгорочни и опфаќаат: 

- привлекување на нови инвестиции од страна на бизнис секторот (локални и 

странски инвестиции), кои ќе придонесат за унапредување, како на економијата на локално 

ниво, така и на национално ниво. 

- можности за нови работни места во текот на конструктивната и оперативната 

фаза, општо подобрување на социо-економските услови. 

10.2. Влијание врз човековото здравје 

Со имплементација на ГУП за град Свети Николе, општина Свети Николе, може да 

се предизвикаат евентуално одредени влијанија врз здравјето на луѓето од аспект на 

неправилно управување со животната средина (не имплементирање на мерките за 

заштита на животната средина) и неправилно постапување со отпадот од расчистувањето 

на теренот. Можни се влијанија врз здравјето на луѓето, се во фазата на градежните 

работи, односно градење на објектот и комплетирање на постоечките инфраструктурни 

мрежи. Влијанијата би се однесувале на влијание од зголемена бучава, издувни гасови од 

возилата, прашина, вибрации, отпад и др. Овие влијанија се оценуваат како незначителни 

негативни влијанија со ограничен интензитет и времетраење. 

Во оперативната фаза влијанијата врз животната средина од реализацијата на ГУП 

за град Свети Николе, општина Свети Николе се оценети како незначителни, имајќи ја во 

предвид класата на намена, кои не спаѓаат во групата на значајни загадувачи на животната 

средина. Позитивно влијание врз населението и човековото здравје ќе има класата на 

намена – спорт и рекреација. 

По реализацијата на планската документација и ставање на објектите во функција 

не се очекува негативно влијание врз човековото здравје. Интензитетот и обемот на 

влијанијата детално ќе бидат анализирани со изработка на соодветните студии за оцена 

на влијнието на проектите врз животната средина и елаборатите за заштита на животната 

средина. 

10.3. Влијание врз квалитетот на воздухот 

При имплементацијата на ГУП за град Свети Николе, општина Свети Николе, не се 

очекуваат значителни нарушувања на квалитетот на воздухот заради видот, природата и 

компатибилноста на планираните дејности. Тие не спаѓаат во групата на директни и 

големи загадувачи на животната средина и човековото здравје. Одредени краткорочни 
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влијанија врз животната средина се можни при што се очекува појава на прашина, како 

фугитивна емисија на најситни честитки и песок.  

Поголеми и позначителни влијанија се очекуваат при изведбата на планираните 

содржини предвидени во планскиот опфат, кои пак подетално ќе бидат разработени во 

основните и инфраструктурните проекти за извдеба на инфраструктурната мрежа а во 

функција на потребите на планираните градби.  

Мора да се нагласи дека во оваа фаза не можат да се утврдат детално влијанијата 

врз животната средина, туку тоа ќе се изврши со помош на студиите/елаборатите за 

влијанијата врз животната средина за секој објект поединечно. 

10.4. Влијание на бучавата 

Интензитетот на бучавата ќе биде зголемен во фазата на имлементација на 

планираните активности за инфраструктурно опремување на планскиот опфат и 

реализацијата на секој поединечен објект. 

Во оперативната фаза на реализација на ГУП за град Свети Николе, се очекува 

значително ниво на бучава, тоа може да биде предизвикано од зголемена фрекфенција 

на патнички возила за превоз на работниците и дистрибуција на стоките. Од работењето 

на поединечните објекти не се очекува некое поголемо ниво на бучава, но сепак нивото на 

бучава ќе се одреди при реализирање на секој објект поединечно и ќе се презентира во 

студиите/елаборатите за оценка на влијанијата врз животната средина. 

10.5. Влијанија врз квалитетот на водите 

Низ градот поминува реката Мавровица (Свети Николска Река) и други водотеци 

кои се поројни. При изработката на планската документација за градот и при дефинирање 

на површинисте во планскиот опфат потребно е да се предвидат заштитни појаси на 

водотеците доколку во реализацијата на Планот има потреба од зафаќање, 

пренасочување на водата и други дејствија врз водотеците да се постапи согласно Законот 

за води, односно да се добие водостопанска дозвола. 

Можните влијанија врз квалитетот на водите во фаза на реализација, ќе потекнуваат 

од изградба  и реконструкција, односно уредување на речните корита на Горобинска река, 

Мавровица, Кнежеска река и река Периш. Исто така можни се негативни влијанија и при 

изведба на системот на обезбедување на техничка вода за гаснење пожари, изградба на 

атмосферска канализациска мрежа, како и изградба и реконструкција на фекална 

канализациска мрежа. 

Еден од основните приоритети во заштита на животната средина е заштита на 

површинските и подземните води. За таа цел потребна е изградба на канализациски 

системи за прифаќање и третман на отпадните води. За да се заштитат површинските и 
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подземните води од загадување со отпадни води потребно е заштита на квалитетот на 

водите на самите изворишта на загадување преку: 

- Изградба на сепарациски канализациски систем во границите на планскиот опфат  

- Третман на отпадните води во пречистителна станица и нивно испуштање во 

реципиентот од како нивниот квалитет ќе биде доведен во согласност со Уредбата 

за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води 

Подеталните негативни влијанија ќе бидат предвидени при спроведувањето на 

постапката за процена на влијанијата на проектот врз животната средина и изготвување 

на студија или елаборат за секој објект поединечно. 

10.6. Влијанија врз почвата 

Имплементацијата на ГУП за Град Свети Николе може да предизвика негативни 

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

генерираниот отпад. 

Активностите за изградба на објектите, кои се предвидени со овој ГУП за Град 

Свети Николе во 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 и намалување на плодноста 

на истата. Во фазата на експлоатација не се очекуваат значителни негативни влијанија 

врз квалитетот на почвата, освен можеби неправилното управување и одлагање на 

отпадот. 

Очекувани влијанија врз почвата, може да претставуваат неправилното 

одведување и третирање на отпадните санитарни води, како и од неадекватното 

привремено одлагање на отпадот.  

10.7. Влијанија врз пределот 

За време на изградба на поединечните производствени објекти, визуелниот лик на 

пределот (градското подрачје на Свети Николе) ќе се промени краткотрајно како 

резултат на активностите кои ќе се превземаат на теренот во облик на расчистување и 

подготовка на трасите, доаѓање и присуството на големи транспортни возила, камиони 

и друга механизација потребна за транспорт на градежниот материјал и конструкциите 

за довод на 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 
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барањата и потребите на жителите, инвестициските проекти на локалната самоуправа 

и 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. 

10.8. Влијанија врз културно-историско наследство 

Од страна на Н.У. Завод за заштита на споменици на културата и Музеј Штип – 

изработени се ЗаШтитно – конзерваторски основи за Генерален урбанистички план за 

град Свети Николе, бр. 11-42/1 од 03.02.2016г., со Решение УП бр. 17-1085/2015 од 

11.02.2016 год. 

Во подрачјето на опфатот на Заштитно-конзерваторските основи има едно 

заштитено недвижно добро. Во опфатот постоеле четири археолошки локалитети кои 

се уништени со урбанизацијата на градот. Движните наоди од овие археолошки 

локалитети се чуваат во Музејот на Македонија, Скопје, Завод и Музеј Штип, како и во 

музејската збирка на Народниот музеј во Свети Николе. 

Дефинирањето на режимот за заштита на културното наследство кое е 

дефинирано како единечно културно добро, подразбира обезбедување непосредна 

заштита на начин кој ќе ги зачува неговите изворни, историски, урбанистичко-

архитектонски и естетски вредности и ќе овозможи наменско оспособување на објектите 

во опфатот за користење и внесување на нови содржини во согласност со современите 

потреби на стопанските, туристичките, културните и др.дејности.  

Во планскиот опфат за ГУП за град Свети Николе нема споменик кој би имал 

режим на заштита од прв степен. 

Втор степен под режимот за заштита се: старата општинска зграда и објект на 

ул.Ленинова бр.24.  

Единечното културно наследство подлежи под режим на заштита од втор степен и 

одредени забрани. 

- обезбедување непосредна заштита на начин кој ќе ги зачува нивните изворни, 

историски, урбанистичко-архитектонски и естетски вредности и ќе овозможи наменско 

оспособување на објектите во опфатот за користење и внесување на нови содржини во 

согласност со современите потреби на стопанските, туристичките, културните и 

др.дејности 
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- забрана за изведување на било какви интервенции без конзерваторско 

одобрение издадаено од надлежен орган за заштита на културното наследство, во 

согласност со Законот за заштита на културното наследство, 

- во дворните места не се дозволени градби од каков било вид, како помошни 

простории и гаражи, 

- Измени во екстериерот на објектите (габарит, висина, архитектонски детали, 

распоред на отворите и обработката на фасадите и кровот) не се дозволени освен 

одредени измени во ентериерот кои треба да овозможат внесување на нови функции за 

ревитализација на истите. 

Режимот за заштита од трет степен за контактните зони подразбира можност за 

планирање и реализација на нови објекти, според заштитно-конзерваторските услови 

пропишани од надлежната установа за заштита на културното наследство. Сите 

интервенции се вршат врз основа на конзерваторско одобрение од Управата за заштита 

на културното наследство. 

Планирање на просторот во контактната зона за евентуална градба по предлог на 

урбанистите со неопходен археолошки надзор при превземање на подготвителни 

градежни работи. 

Режимот на заштита ќе биде разработен во деталните урбанистички планови. 

10.9. Влијанија врз биодиверзитетот и природното наследство 

Во зоните во кои се планира реализација на објектите (градско подрачје), не се 

идентификувани ендемични, загрозени или реликтни видови од флората и фауната, како 

и карактеристични природни живеалишта. Влијанијата врз флората и фауната ќе бидат 

негативни и значителни во фазата на изградба, а во зависност од обемот и времетраењето 

локални и долгорочни.  

Градежните активности негативно влијаат на одредени растителни и животински 

видови кои имаат свои природни живеалишта на и во близина на планскиот опфат: 

- појава на бучава и вибрации при работата на градежните возила, од машините и 

опремата кои се користат при изградбата, ќе предизвика вознемиреност кај водоземците, 

како и пореметување на нивниот репродуктивен процес; 

- зголемена фреквенција на возила и луѓе може да предизвика вознемиреност кај 

птиците, како и останатите живи организми поготово во периодот на нивното парење, 

- уништување на дел од растителна вегетација во рамки на градежните парцели; 

- смртност на видови на флора и фауна за време на фазата на изградба. 
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10.10. Влијанија од управување со отпадот 

Се очекува градежните работи при изведувањето на објектите и инфраструктурата 

да бидат генератори на следните типови на отпад:  

- Градежен шут, кој во овој случај е инертен отпад, кој се состои од земја, камења, 

асфалт, бетон, итн. Инертниот отпад не предизвикува хемиско загадување на 

животната средина, но има влијание врз пејзажот. 

- Биоразградлив отпад; и цврст и течен отпад создаден од работниците. 

Биоразградливиот отпад (гранки, лисја, корења, итн) ќе се создаде за време на 

подготвителните активности. Овој тип на отпад не треба да заврши во водните 

текови, зашто разградувањето ќе предизвика еутрофикација на водата.  

Цврстиот и течниот отпад од работниците ќе се состои од биоразградлив отпад од 

остатоци од храна, пластика, хартија, стакло, метал и фекалии. Овој отпад доколку 

соодветно не се отстрани од локацијата ќе предизвика загадување и нагрдување на 

теренот. За соодветно управување со комуналниот отпад, отпадот од работниците и 

инертниот отпад кој нема да се реупотребува, треба да се депонираат на депонија за 

комунален отпад. Депонија за комунален отпад е депонијата во с. Немањици. Согласно 

Законот за управување со отпад, изведувачот задолжително треба да потпише договор со 

лиценцирана фирма за управување со отпад. 

Опасниот отпад во фазата на изградба во многу мали количини ќе биде воглавно 

претставен од нафтени деривати, мазива и масла за подмачкување на возилата и 

градежната механизација, како и со искористените пакувања на некои од овие видови 

супстанци. Опасниот отпад, доколку соодветно не се ракува со него и истиот не се 

отстрани во согласност со законските прописи, предизвикува загадување на сите медиуми 

на животната средина, пред сè на почвата, подземните и површинските водотеци, а има и 

токсични влијанија врз живиот свет. Опасниот отпад треба да го собира компанија 

специјализирана за управување со опасен отпад којашто ќе обезбеди соодветно 

управување со истиот. 

10.11. Влијанија од несреќи и хаварии 

Имплементацијата на планскиот документ може да има влијание од несреќи и 

хаварии кои може да бидат изразени преку: 

- Ризик од електрична опасност 

- Ризик од експлозија 

- Ризик од пожар 

- Ризик од земјотрес 

- Метеоролошки појави со карактеристики на елементарни непогоди, поплави, 
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- Инциденти и хаварии предизвикани од најразлични дефекти и технолошки 

непогоди 

Опасностите при користење на електрична енергија се познати, па поради тоа ова 

прашање треба да биде еден од аспектите при проектирање и изведба на објектите во 

состав на урбаните опфати. 

Ризикот од експлозија и пожар е присутен како во фазата на изградба а особено во 

оперативната фаза на планираната активност. 

Обемот и интензитетот на влијанијата од несреќи и хаварии, како во фазата на 

изградба така и во оперативната фаза детално ќе бидат прикажани во соодветната 

документација за оцена на влијанието од активноста што ќе се изведува во рамките на 

планскиот опфат. 

Природни катастрофи можат да бидат земјотресите, кои може да имаат 

катастрофални последици врз човекот и природата. Планскиот опфат се наоѓа во зона на 

очекувани земјотереси со интензитет од 9 степени според Меркалиевата скала. Како 

природна непогода или катастрофа претставуваат и поплавите и надоаѓањето на големи 

води, а од останатите метеоролошки појави кои може да имаат карактер на природни 

непогоди и катастрофи се: појава на град, луњени ветрови и магли. 

Техничко-технолошки катастрофи, односно хаварии и несереќи може да се јават за 

време на работата на комерцијалните објекти. Поради тоа е потребно да биде изготвен 

план за управување со хаварии и несреќи кој ќе биде составнен дел во елаборатот, 

односно студијата за влијание на проектот врз животната средина и здравјето на човекот. 

Исто така несреќи и хаварии може да бидат предизвикани од воени разурнувања и 

природни катастрофи. Меѓутоа, доколку во фазата на изградба на објектите се применат 

мерките, дефинирани во нормативно-правната регулатива за заштита од земјотреси, 

поплави, воени разурнувања, заштита од пожар и др. овие влијанија значително би се 

намалиле. Влијанијата кои потекнуваат од несреќи и хаварии се оценуваат како 

неодредени и непредвидливи влијанија, со неодреден интензитет и времетраење. 

10.12. Прекугранични влијанија 

Со имплементација на ГУП за Град Свети Николе не постои опасност од појава на 

прекугранични влијанија, ниту во фазата на изградба, ниту во оперативната фаза, заради 

доволната одделеченоста на опфатот од границата и заради релативно малиот обем на 

работи поврзани со реализацијата на објектите и инфраструктурата на локацијата. 
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Табела 18. Матрица за идентификација и оценка на влијанијата 
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Влијание 

Карактер на 
влијанието  
(+/-) 

- -/+ - - - - -/+ + 

Тип на влијанието 
(директ./секундарни/ 
кумул./синергетски 
ефекти) 

директ. директни/ 
секундар. 

директ. директ. директ. директ. индирект. директ. 

Јачина на влијанието 
(голема/средна/мала) 

мала голема мала мала мала мала мала голема 

Краткотрајни/ср.роч/до
лготрајни ефекти 

кратки долгороч. средни средни средни долгороч. мали долгороч. 

Континуирани/ 
привремени ефекти 

привре
мени 

континуи
рани 

приврем
ени 

приврем
ени 

приврем
ени 

континуи
рани 

приврем
ени 

континуи
рани 

Прекугранични ефекти нема нема нема нема нема нема нема нема 

Реверзибилни/ 
иреверзибилни ефекти 

иревер
зибилн 

иреверзи
билни 

реверзи
билни 

реверзи
билни 

реверзи
билни 

иреверзи
билни 

иреверзи
билни 

иреверзи
билни 

Веројатност на 
појавување 
(сигур./нев.мож/можно) 

можно можно можно можно можно можно можно можно 

Важност 
(локал./регион./нацио.) 

локал. регион. локал. регион. регион. локална локална локална 

Осетливи елементи на 
СОЖС во предметниот 
опфат 

+ + + + + + + + 
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11. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И УБЛАЖУВАЊЕ 
НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА НА ПЛАНСКИОТ 
ДОКУМЕНТ 

 

Од областа на заштитата на животната средина, генералните урбанистички 

планови треба да се усогласат со Просторниот план на Р. Македонија на тој начин што врз 

основа на режимот за заштита предвиден со ПП, ќе се организира распоред на активности 

и изградба на објекти за да се усогласат барањата кои ги поставува одржливиот стопански 

развој и современиот третман на заштитата. 

Во условите за планирање на просторот за ГУП за Град Свети Николе, како и во 

планската документација се предложени мерки за заштита на животната средина, кои 

треба да се почитуваат и применат без исклучок од страна на инвеститорите и општината 

при реализацијата на ГУП. 

Од страна на експертскиот тим кој го изготвуваше овој извештај, исто така се 

предложени генерални мерки за спречување, намалување и ублажување на негативните 

влијанија од реализацијата на гореспоменатиот плански документ. 

Генерални одредби и мерки, кои треба да се почитуваат при изработката и 

реализацијата на ГУП за Град Свети Николе, предвидени во планската документација и 

условите за планирање на просторот се: 

- Воспоставување и одржување на Катастар на загадувачи на животната средина; 

- Интегрирано спречување и контрола на загадувањето во индустрискиот и 

енергетскиот сектор и зголемување на ефикасноста на системите за пречистување 

кај евидентираните загадувачи преку издавање на интегрирани еколошки дозволи; 

- При проектирање и реализација на објектите потребно е да се применат современи 

технологии кои го заштитуваат воздухот од загадување, како и да се следи и 

контролира присуството на загадувачки материи во воздухот со цел да се одржи 

квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии; 

- Управување со загадување од сообраќајот; 

- Подобрување на квалитетот на површинските води со задолжителна изградба на 

станици за предтретман на индустриските отпадни води; 

- Да се контролира квалитетот на пречистените отпадни води пред испуштање во 

најблискиот реципиент, со цел да се усогласат вредностите на концентрацијата на 

материите присутни во пречистената отпадна вода со пропишаните гранички 

вредности на максимално дозволените концентрации на материите присутни во 

реципиентот; 
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- Заштита на извориштата, бунарите и подземните води како потенцијал за 

водоснабдување си утврдување на заштитни зони; 

- Рекултивација на деградирани површини, депонии за комунален цврт отпад и диви 

депонии на територијата на општината; 

- Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира негативното 

влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. Депонирање на 

отпадот во најблиската депонија, се до реализирање на регионалната депонија 

планирана со Националниот план за управување со цврст отпад. Инвеститорот 

треба да склучи Договор со јавното комунално претпријатие; 

- Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите трошоци 

за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната средина 

- Заштита на шумите во подрачјата покрај урбаните зони; 

- Да се избегне губење, модификација и фрагментација на живеалиштата и 

прекумерно искористување на природните богатства, со цел да се намалат или 

целосно лиминираат негативните последици врз стабилноста на екосистемите; 

- Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој 

би се загрозиле неговите природни вредности;  

- При изработка на ГУП за Град Свети Николе да се предвидат плански мерки за 

заштита на биодивезитетот, како на пр. богато хортикулутрно уредување со 

заштитно и украсно зеленило со минимални неопходни интервенции во постојниот 

растителен фонд, но и одржување на постоечкото зеленило;  

- Да се превземат активости за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, 

со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат 

пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на бучава во животната 

средина. 

- Да се обезбеди заштита на планираните коридори наменети за енергетска 

инфраструктура од градба на објекти и друга инфраструктура; 

Мерките препорачани со овој Извештај што се однесуваат на фазите на изградбата 

и експлоатацијата на планираните содржини и објекти треба да се разгледаат во 

наредните фази на планирањето / проектирањето. Конечните мерки, утврдени со точна 

локација, вид и обем на активности, ќе бидат дефинирани во елаборатите за заштита на 

животната средина и разработени со изведбената проектна документација за објектите во 

планскиот опфат. На тој начин мерките за заштита на животната средина ќе се вградат во 

проектот и ќе бидат земени предвид при изведбата. 
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11.1. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
населението и човековото здравје 

За време на изведувањето на градежните активности, се препорачува да се 

направи план на отпочнување и завршување на работите, да се внимава на работните 

дневни часови поради можноста за вознемиреност од бучава, да се користат нови машини 

технички исправни и небучни. Потребно е земјените работи да се изведуваат во несушни 

периоди или при тоа да се попрскува земјиштето/градилиштето со вода, за да не дојде до 

загадување на воздухот со прашина и цврсти честички. 

По реализацијата на ГУП и ставање на објектите во функција не се очекува 

негативно влијание врз човековото здравје. Конкретните мерки за намалување и 

ублажување на негативните влијанија ќе бидат презентирани при изработка на 

соодветните студии / елаборати за оцена на влијнието на проектите врз животната 

средина и елаборатите за заштита на животната средина. 

Обезбедувањето на заштитно зеленило и хортиклултурно уредување на просторот 

ќе биде во насока на подобрување на здравјето на луѓето, што е опфатено и со планската 

содржина, при што треба да се почитуваат законски пропишаните стандарди.  

Условите за планирање на просторот како една од целите на изработката и 

реализацијата на ГУП за град Свети Николе ја посочува: 

- Утврдување на програмски индикатори и мониторинг за сладење на здравствената 

состојба на населението во релација со квалитетот на животната средина 

11.2. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз социо-
економската состојба 

Имплементацијата на ГУП за Град Свети Николе, општина Новаци Свети Николе 

ќе има и позитивни влијанија кои ќе се манифестираат преку отварање на нови работни 

места за локалното население, подобрување на социо-економската положба, 

подобрување на животниот стандард и намалување на миграцијата на населението. 

Реализацијата на ГУП за Град Свети Николе ќе овозможи и привлекување на нови 

инвестиции (локални и странски инвестиции), кои ќе придонесат за унапредување, како на 

економијата на локално ниво, така и на национално ниво. Имплементацијата на планот 

позитивно ќе влијае на социо-економскиот развој и затоа не се препорачуваат мерки за 

заштита. 
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11.3. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
квалитетот на воздухот 

При имплементацијата на ГУП за Град Свети Николе, не се очекуваат значителни 

нарушувања на квалитетот на воздухот заради видот, природата и компатибилноста на 

планираните дејности, кои не спаѓаат во групата на директни и големи загадувачи на 

животната средина и човековото здравје. 

Во текот на изградбата на поединечните деловни и инфраструктурни објекти, 

потребно е земјените работи да се изведуваат во несушни периоди или при тоа да се 

попрскува земјиштето/градилиштето со вода, да не би дошло до намалување на 

квалитетот на воздухот со прашина и цврсти честички.  

Основна цел во секторот на управување со квалитет на воздух е подобрување 

преку намалување на емисиите на основните загадувачки супстанции од релевантните 

сектори. За да се следи успешноста во постигнувањето на оваа цел локалните власти 

треба да усвојат индикатори кои ќе бидат предмет на постојан мониторинг. 

За намалување на влијанијата врз квалитетот на амбиентниот воздух од 

имплементацијата на планскиот документ, се предлагаат следните мерки: 

- Користење на обновливи извори на енергија, како енергетски ресурси кои што се 

во директна насока на подбобрување на квалитетот на амбиентниот воздух; 

- Водење сметка за заштитата и обновувањето на постоечкото зеленило во 

изобилство, негово замена со ново на местата каде има потреба од тоа и засадување на 

нови зелени површини; 

Мерки кои ќе придонесат за намалување на влијанијата врз квалитетот на 

амбиентниот воздух како резултат на емисијата на издувни гасови од зголемената 

фреквенција на возилата, генерално се однесуваат на употребата на еколошки горива.  

Во оперативната фаза, во однос на емисијата на загадувачки супстанции во 

воздухот од стационарните извори со согорувачки процеси (котли наменети за греење) 

како превентивана мерка претставува употреба на најсовремени енергенси (со низок 

процент на NOx) и употреба на гориво со мала содржина на сулфур (екстра лесно масло). 

Исто така, генерално се препорачува користење на алтернативни извори на енергија 

(пример: сончеви колектори кои би биле ефикасни). 

Треба да се нагласи дека конкретните мерки за ублажување на влијанијата врз 

животната средина, ќе се дефинираат во студиите/елаборатите за влијанијата врз 

животната средина за секој објект поединечно. 
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11.4. Мерки за ублажување на негативните влијанија од 
бучавата 

Содржините кои се предвидени со планската документација потребно е да се 

усогласени со Одлуката за утврдување во кои случаи и под кои услови се смета дека е 

нарушен мирот на граѓаните, од бучава. Според Правилникот за гранични вредности на 

бучава во одделни региони, треба да се почитува утвврдената вредност за просторни 

единици, тивки реони надвор од агломерациите, која треба да изнесува до 40 dBA, преку 

ден. 

Мерки кои се предвидуваат за спречување и намалување на бучавата се: 

- Подготовка и објавување на план на отпочнување и завршување на работите, во 

најголем дел градежните активности да бидат вон сезона; 

- Да се внимава на работните дневни часови поради можноста за вознемиреност 

од бучава (од 07.00-17.00); 

- Да се користат нови машини технички исправни и помалку бучни; 

- Постоечката и предвидената површина со заштитно зеленило во значителна мера 

може да придонесе за заштита и намалување на влијанијата од бучавата; 

- Обезбедување на заштитни зелени појаси и формирање на хортиклултурни 

насади во локалитетот. 

Конкретните мерки за ублажување на влијанијата врз животната средина, ќе се 

дефинираат во студиите/елаборатите за влијанијата врз животната средина за секој објект 

поединечно. 

 

11.5. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
квалитетот на водите 

При уредување и регулација на речните корита на реките во Свети Николе 

потребна е примена на мерки за заштита на квалитетот на водата, како што се предвидени 

во Условите за планирање на просторот и во Законот за води. 

Во текот на изградбата може да биде загрозен квалитетот на подземните води, 

заради манипулацијата со градежните машини и другите градежни активности (земјени 

работи и слично). Подземните води може да бидат загрозени од евентуално испуштање 

на масти и масла од градежните машини во текот на изградбата. Овие влијанија беа 

карактеризирани како краткотрајни и временски ограничени, но сепак треба да се 

воспостави организацијата на градилиштетото (како на пр. одредување на место за 

паркирање и одржување на механизацијата) може да обезбеди сведување на влијанијата 

на минимум. 
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Како што беше напоменато во претходното поглавје, во експлоатациони услови 

водите можат да бидат загрозени од несоодветно испуштање на отпадни води, од 

несоодветно постапување со отпадот и потенцијално зголемени количества на отпад. 

Особено е важно да се спречи отпадните води што ќе се зафаќаат од манипулативните 

површини (паркинзите, одмориштата итн.) да бидат испуштени директно во реципиент. 

За одведување на санитарните отпадни води од објектите во класа со намена А, Б, 

В, Г се предвидува да се изведе приклучување или изведба на сепаратен канализациски 

систем во границите на планскиот опфат, како и обезбедување на соодветен третман на 

отпадните води преку постоечката пречистителна станица. Квалитетот на пречистените 

отпадни води мора да биде во согласност со „Уредбата за категоризација на водотеците, 

езерата, акумулациите и подземните води“. 

Во фаза на експлоатација не се очекуваат негативни влијанија врз квалитетот на 

површинските и подземните води. 

Со натамошните фази на планирање / проектирање, ќе бидат утврдени детални 

мерки за заштита на водите од изградбата и функционирањето на комплексот. 

11.6. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
почвата 

Квалитетот на почвата индиректно влијае на квалитетот на подземните води, затоа 

е потребно да се предвидат соодветни мерки за спречување и намалување на влијанијата 

врз почвата. 

Пред почеток на градежните активности потребно е обезбедување на минимално 

потребен опфат на градилиштето. 

Во време на градежните активности потребно е контролирано и внимателно 

отстранување на површинскиот слој од почвата, да не се вршат поголеми ископи од 

планираните, како и вишокот на земја да се искористи или да се врати и натапка. 

Градежниот шут треба да се одлага на привремени депонии предвидени за таа намена 

кои после треба да се дислоцираат. 

Друга мерка претставува прекин на работните активности при неконтролирано 

излевање на гориво, масло, лубриканти, посипување со песок и отстранување на 

загадениот слој на почва. Со загадениот слој на почва треба да се постапува како со 

опасен отпад. 

Поединечните конкретни мерки за спречување и намалување на влијанијата ќе 

бидат дефинирани во елаборатот/студијата за оценка на влијанието врз животната 

средина за секој објект поединечно. 
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11.7. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
пределот 

Потребно е зачувување на естетските и природните карактеристики на просторот 

со примена на организиран систем за управување со отпадот, како и поставување на 

зелени заштитни појаси и хортикултурно уредување на просторот во самата градежна 

парцела.  

Градбите треба да се уклопуваат во амбиентот, односно не треба да бидат 

проектирани и изведени многу високи и габаритни. 

11.8. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
културно-историското наследство 

Доколку при изведувањето на земјените работи се наиде на траги од човечки 

активности од минатото, изведувачот и инвеститорот на објектите преку надзорниот орган 

се должни привремено да ги запрат градежните активности, да превземат мерки за 

откриените траги да не се оштетуваат и веднаш писмено да го известат Заводот за 

заштита на споменици на културата. 

11.9. Мерки за ублажување на негативните влијанија врз 
биодиверзитетот и природното наследство 

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за 

потребите на Просторниот план на Република Македонија, на прострот кој е предмет на 

разработка на ГУП на град Свети Николе, нема евидентирано нити регистрирано природно 

наследство.  

Доколку при изрботката, или при реализацијата на ГУП на град Скопје се дојде до 

нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизација 

на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни мерки за заштита на природното 

наследство согласно Законот за заштита на природата. 

Во фазата на реализација на планираните содржини се препорачува, колку што е 

можно да: 

- се ограничи просторот за изградба, изградбата на инфраструктурата да биде 

рационална без злоупотреба на просторот 

- се избегне губење, модификација и фрагментација на живеалиптата и прекумерно 

искористување на природните богатсва со цел да се намалат или целосно елиминираат 

негативните последици врз стабилноста на екосистемите 

- се обезбеди заштита на просторите со исклучителна вредност 
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- се избегне изведување на градежни активности во периодите на репродукција на 

различните видови; 

- се применат компензациони мерки, компензација на загубените хабитати, односно 

засадување со автохтони видови на непошумените места во близина на локацијата; 

Исто така, за намалување на влијанијата врз поедини видови од флората и 

фауната, се препорачува разгледување на мерки во постапката на оцена на влијанијата 

од секој поединечен проект, како и од секоја поединечна инфраструктурна активност, 

планирани во планскиот опфат. 

11.10. Мерки за ублажување на негативните влијанија од 
управувањето со отпад 

Отпадот што ќе се генерира во текот на изградбата на планираните објекти ќе се 

депонира на локација за градежен шут што ќе биде посочена од страна на општинските 

служби. 

За избегнување на влијанијата врз животната средина, предизвикани од 

несоодветното управување со отпадот во оперативната фаза, ќе се применува 

принципот на хиерархија на отпадот, односно превенцијата, повторното користење, 

рециклажата, преработката, третманот и депонирањето на преостанатите количества 

на отпад што не може да се реупотреби. 

Количеството и видот на отпадот, којшто би се јавил од функционирањето на 

објектите на може да се дефинира и категоризира во оваа фаза. Постапувањето со 

опасниот отпад и со посебните видови на треба да се врши во согласност со закон. 

Сите количества на опасен отпад ќе треба да бидат предадени на лиценциран 

субјект за транспорт на опасен отпад. Особено ќе биде важно со примена на современи 

методи да се намалат количествата на отпад што би се јавиле заради несоодветно 

постапување со отпадот од амбалажа. 

Во елаборатите за заштита на животната средина за одделните објекти, ќе бидат 

утврдени видовите и количествата на отпад што ќе се генерираат на локациите и 

можностите за негово намалување и рециклажа. 
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11.11. Мерки за ублажување на негативните влијанија од 
евентуални несреќи и хаварии 

Согласно Законот за заштита и спасување се уредува заштитата и спасувањето на 

луѓето и материјалните добра од природни непогоди, епидемии, како и други несреќи во 

мир и во војна и од воени дејствија во Република Македонија. 

Во однос на мерките за заштита од природни непогоди, објектите треба да се 

градат со современи технологии на градба, согласно важечките технички прописи. За 

спроведувањето на мерките за заштита и спасување, потребно е да се почитува 

постојната законска регулатива, односно Законот за заштита и спасување. 

Од аспект на мерки за заштита од пожар може да се каже дека објектите што ќе се 

градат ќе бидат од цврста градба, со огнотпорни материјали, односно носивите делови - 

конструктивниот систем ќе бидат изведени од армиран бетон, со висок степен на 

отпорност. За соодветна заштита, согласно големината на објектите, може да се предвиди 

надворешна хидранска мрежа, со поставување на надземни пожарни хидранти, додека во 

рамките на објектите треба да се предвидат доволен број на внатрешни хидранти, како и 

доволен број на ПП апарати, поставени на yвид, на 1,5м од подот, како и примена на сите 

неопходни мерки за заштита од пожари. Потребно е редовно да се врши преглед на 

исправноста на апаратите, сервисирање и полнење и контролно испитување на истите. 

Утврдувањето на потребните мерки за заштита од пожар е во согласност со 

Законот за пожарникарство, согласно Правилникот за изборот на видовите и на 

количините на противпожарните апарати со кои треба да располагаат правните лица и 

граѓаните, како и критериумите што треба да ги исполнуваат правните лица кои што вршат 

сервисен преглед и контролно испитување на противпожарните апарати, како и 

Правилникот за техничките нормативи за хидранска мрежа за гасење на пожари. 

За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, задолжително треба 

да се предвидат и обезбедат средства за лична и колективна заштита, материјално-

технички средства потребни за спроведување на мерките за заштита и спасување, обука 

за примена на средствата за заштита и спасување во центрите предвидени за таа намена. 

Мерките за заштита на жителите и вработените ги опфаќаат сите облици на 

индивидуална заштита, урбанистичките мерки за заштита и намалување на степеност на 

повредливост на урбаната структура, планирањето на просторот за подобрување на 

условите за организирана заштита и спасување, како и расчистување на урнатините, 

заштита и евакуација на населението на помалку загрозено подрачје и др. 

Од останатите метеоролошки појави можни се град, луњени ветрови и магли. Со 

цел за поефикасна заштита треба да се предвиди современа громобранска инсталација и 

нејзино континуирано одржување. Додека пак како мерка од заштита од силните ветрови, 

се препорачува правилен избор на вегетација, како на видовите така и на нивниот 

распоред во согласност со ружата на ветрови. 
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11.12. Мерки за ублажување на прекуграничните влијанија 

Нема потреба од дефинирање на прекугранични мерки, поради тоа што нема 

прекугранични влијанија од економски аспект. 

 

Табела 19. Анализа на можни мерки за ублажување 

Област 
Директни 
влијанија 

Индиректни 
влијанија 

Кумулативни 
влијанија 

Ефект Времетраење 
Мерки за 

ублажување на 
влијанијата 

К
У

Л
Т

У
Р

Н
О

 Н
А

С
Л

Е
Д

С
Т

В
О

 

Фаза на изградба 

Нема 

Можни се и 
различни се 
за секој 
поединечен 
проект 

Незначителни 
негативни 
влијанија 

Краткорочни 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација 

Евидентирано во 
близина на 
планскиот опфат. 
Се очекуваат 
директни 
влијанија 

 
користење 
еколошки горива 

примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот тим 

Фаза на 
користење 

Нема Нема 
Не се 
очекуваат 

Нема 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација 

Не се очекуваат 
влијанија 

примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот тим 

О
Т

П
А

Д
 

Фаза на изградба 

Нема 

Можни се и 
различни се 
за секој 
поединечен 
проект 

Незначителни 
негативни 
влијанија 

Краткорочни 

примена на 
мерките 
предвидениво 
планската 
документација 

Зголемено 
количество на 
цврст (инертен) 
отпад при изведба 
на градежните 
работи 

 
примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот тим 

 
користење 
еколошки горива 

 
да не се работи во 
сушни периоди 
или да се 
попрскува 
земјиштето со 
вода 

Фаза на користење Нема Нема Нема Нема 

воспоставување на 
организирано 
собирање, 
селектирање и 
одлагање на отпад 
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Развиен систем за 
управување со 
отпад 

поставување табли 
за забрана на 
фрлање 

П
Р

Е
Д

Е
Л

 

Фаза на изградба 

Нема 

Можни се и 
различни се 
за секој 
поединечен 
проект 

Незначителни 
негативни 
влијанија 

Краткорочни 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација 

нарушување на 
естетските 
вредности на 
подрачјето 

примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот тим 

Фаза на користење 

Нема Нема 
Не се 
очекуваат 

Нема 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација 

не се очекуваат 
влијанија 

примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот тим 

Н
А

С
Е

Л
Е

Н
И

Е
 

Фаза на изградба 

Нема 

Изведба на 
поединечни 
проекти во 
планскиот 
опфат 

Незначителни 
негативни 
влијанија 

Краткорочни 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација 

Влијанија врз 
здравјето на 
жителите 

 
примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот тим 

зголемено ниво на 
бучава и 
вибрации 

план за почеток и 
крај на работите 

загадување на 
воздухот од 
издувни гасови од 
транспортните 
средства и 
честички на 
прашина од 
градежните 
активности 

ограничување на 
работните дневни 
часови 

 
употреба на 
помалку бучна 
опрема 

 
ограничување на 
брзината и 
фреквенцијата на 
трансопртните 
возила 

Фаза на користење 

Нема Нема 
Позитивни 
влијанија 

Догорочни 

примена на 
мерките кои ќе 
бидат утврдени 
при изработка на 
елаборатот 

креирање на нови 
работни места, 
подобрен животен 
стандард 



Нацрт Извештај за стратегиска оцена на Генерален Урбанистички План за Град Свети 

Николе за плански период  (2015-2025), Општина Свети Николе 

Д.Г.П.У. „ГЕИНГ Кребс унд Кифер Интернешнл и др. ДОО“ 107 

 

подобрена социо-
економска 
состојба, 
намалена 
миграција на 
населението 

Б
И

О
Д

И
В

Е
Р

З
И

Т
Е

Т
  

  
  

 

Фаза на изградба 

Нема 

Можни се и 
различни се 
за секој 
поединечен 
проект 

Незначителни 
негативни 
влијанија 

Догорочни 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација 

Вознемирување и 
раселување на 
одредени 
видовите на 
фауна (птици, и 
др) 

примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот тим 

примена на 
мерките 
предложени во 
планската 
документација и од 
експертскиот тим, 
компензациски 
мерки 

Фаза на користење Нема 

Нема 
Незначителни 
негативни 
влијанија 

       Догорочни 

избегнување на 
репродуктивните 
циклуси на 
животните вознемирување и 

раселување на 
видовите на 
фауна (птици, и 
др) удел во 

климатски 
промени 

неконтролирано 
собирање на 
билки и плодови; 

контролирано 
собирање на 
лековити блики и 
други плодови 

ловокрадство; 
забрана на 
ловокрадство 

бесправна сеча на 
шумските појаси 

ерозија контрола над 
бесправната сеча, 
примена на 
мерките кои ќе 
бидат утврдени 
при изработка на 
елаборатот 

В
О

З
Д

У
Х

 

Фаза на изградба 

Нема 

Можни се и 
различни се 
за секој 
поединечен 
проект 

Незначителни 
негативни 
влијанија 

Краткорочни 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација 

нарушување на 
квалитетот на 
воздухот 

издувни гасови од 
транспортните 
средства 

примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот тим 

честички од 
градежните 
активности 

користење 
еколошки горива 

да не се работи во 
сушни периоди 
или да се 
попрскува 
земјиштето со 
вода 
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Фаза на користење 

Нема Нема 
Незначителни 
негативни 
влијанија 

Долорочни 

примена на јавен 
транспорт за 
вработените 

издувни гасови од 
транспортните 
средства 

користење на 
еколошки горива 

издувни гасови од 
производството 

користење на 
природен гас 

  
зелени заштитни 
појаси 

В
О

Д
А

 

Фаза на изградба 

Нема 

Можни се и 
различни се 

за секој 
поединечен 

проект 

Незначителни 
негативни 
влијанија 

Краткорочни 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација  

Неправилно 
одлагање на 
градежниот шут  

Одронување на 
земјиште и 
слевање на шут 
при изградба на 
заштитен бетонски 
канал 

 
примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот тим 

 
користење 
еколошки горива 

 
да не се работи во 
сушни периоди  
 
да се попрскува 
земјиштето со 
вода 

Фаза на користење 

Нема Нема 
Негативни 
влијанија 

Краткорочни 

 
колекторски 
систем и  
 
пречистителна 
станица во 
функција 

неправилно 
управување со 
отпадот 

канализациона 
мрежа 

Б
У

Ч
А

В
А

 

Фаза на изградба 

Нема Нема 
Незначителни 

негативни 
влијанија 

Краткрочни 

примена на 
мерките 
предложени во 
планската 
документација и од 
експертскиот тим 

зголемено ниво на 
бучава од изведба 
на градежни 
работи 

транспортни 
средства 

  

Фаза на користење 

Нема Нема 
Незначителни 

негативни 
влијанија 

Долгорочни заштитно зеленило 

зголемено ниво на 
бучава од изведба 
на градежни 
работи 

транспортни 
средства 
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П
О

Ч
В

А
 

Фаза на изградба 

Нема Нема 
Негативни 
влијанија 

Долгорочни 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација 

Нарушување на 
квалитетот на 
почвата при 
неправилно 
ракување и 
одлагање на 
цврст отпад 
(градежен шут) 
 
Нарушување на 
површинскиот 
свој и геолошките 
к-ки на почвата  

примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот тим 

 

Фаза на користење 

Нема Нема 
Незначителни 

негативни 
влијанија 

Долгорочни 

примена на 
мерките 
предвидени во 
планската 
документација,  
 
примена на 
мерките 
предложени од 
експертскиот тим 

Нарушување на 
квалитетот на 
почвата при 
неправилно 
ракување и 
одлагање на 
цврст отпад 
 
Неконтролирана 
употреба на 
пестициди и 
хемикалии  
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12.  АЛТЕРНАТИВИ 

 

Во рамките на Стратегиската оцена на влијанието на планскиот документ врз 

животната средина потребно е да се разгледаат алтернативите во поглед на неколку 

карактеристики на планскиот документ, но во најрана можна фаза: 

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

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

Рагледувани се варијанти, алтернативи во однос на процентот на изграденост, 

како и застапеност на оптимална намена на користење на земјиштето кое најсоодветно 

ќе го одрази каратктерот на овој комплекс.  

Една алтернатива што се разгледува е состојба без имплементација (BAU) а другата 

е идеалното сценарио-со имплементација на ГУП за град Свети Николе, Општина Свети 

Николе. 

Од анализата на постојната состојба произлегуваат следниве  заклучоци: 

 Просторот  има  поволна  географска  положба  и  добри  микроклиматски 

услови. 

 Просторот  делумно  е  градежно  изграден,  има  постоечка  функционална 

инфраструктура која треба да се надгради и усогласи со реалните потреби 

на општината, жителите и сопствениците. 

 За просторот потребно е дооформување и дополна со осовременување на 

инфраструктурните системи со цел постигнување поголем стандард во 

однос на сообраќајната, електроенергетската и хидротехничката структура. 

 Предмениот локалитет има потреба од дополнување на просторот согласно 

потребите на корисниците на просторот 
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Табела 20. Компарација помеѓу алтернативите и очекуваните ефекти врз животната средина 

Еколошки ефект  

Бизнис Како и Обично - 
BAU 

 

Алтернатива 1 – 
Идеално сценарио 

Tематска област Критериум 

Човеково здравје 

 Намалување на количините отпад -1 +1 

 
Намалување на бучавата во 
околината -1 +1 

Природа и биодиверзитет 

 Заштита на живеалишта 0 0 

 Намалување на оголувањето -1 0 

 Заштита на шумскиот фонд 0 0 

Квалитет на воздух 

 
Намалување емисии на 
загадувачи -1 0 

 
Намалување на емисии од 
стакленички гасови 0 -1 

 
Намалување на енергетска 
потрошувачка  0 -1 

Води-квалитет и квантитет  

 
Намалување концентрации од 
отпадна вода  -1 +1 

 Намалување на пр. супстанции  -1 +1 

 Квалитет на подземни води 0 0 

Културно и историско наследство 

 Заштита на наследството -1 0 

Eкономија 

 

 

Економски раст на регионот -1 +2 

 Заштита на материјалните добра -1 +1 

 Стапка на невработеност -2 +2 

  Легенда 

 Многу позитивен ефект +2 

 Помал позитивен ефект+1  

 Незначителен ефект 0 

 Помал негативен ефект -1 

 Многу негативен ефект -2 
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13. ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ 

Стратегиската оцена на животната средина вклучува мерки за мониторинг на сите 

значителни идентификувани позитивни и негативни ефекти, кои би настанале од 

реализацијата на ГУП за град Свети Николе, општина Свети Николе. 

Планот за мониторинг на животната средина дава можност за системско 

набљудување, испитување и оценување на загадувањето и состојбата на медиумите и 

областите на животната средина во целина како и идентификација и регистрирање на 

изворите на загадување на одделните медиуми и областите на животната средина се: 

- Да се обезбдат податоци за понатамошно следење на состојбите во животната 

средина; 

- Да се има поголем увид во промените на животната средина на предметните 

локации; 

- Да се потврди дека договорените услови при одобрување на планската 

документација се соодветно спроведени; 

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

гранични вредности; 

- Следење на состојбата во животната средина со цел навремено согледување на 

непредвидените влијанија одимплементацијата на планската документација и управување 

со истите; 

- Да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат 

придобивките во однос на заштитата на животната средина; 

- Утврдување кои активности треба да бидат превземени за редуцирање на 

влијанија врз животната средина 

Со цел да се изврши мониторинг на ефикасноста на планскиот документ, потребно 

е следење на поставените индикатори и нивниот развој со што ќе се потврдат целите на 

истиот. За следење на индикаторите потребно е да се земат во предвид и податоците за 

тековната состојба на животната средина. 

Со следење на состојбата на животнта средина ќе се потврди оправданоста и 

примената на предложените мерки за ублажување и нивната функционалност, што се 

претставува голема придобивка во однос на заштитата на животната средина. 

Следењето на состојбата на медиумите ќе се реализира со дефинирани параметри 

за следење на секој медиум и со дефинирана фрекфенција за секоја активност 

поединечно.  

Видот и фрекфенцијата на мониторинг ќе бидат предложени во студиите / 

елаборатите за оцена на влијанијата врз животната средина од секој проект посебно. За 

мониторингот и мерките предложени за намалување на штетните влијанија врз животната 
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средина ќе биде задолжена локалната самоуправа, односно локалните инспектори 

(санитарни, комунални, инспектори за животна средина и сл). 

Мониторингот дава можност за испитување и анализирање на фазата на 

имплементација по завршување на фазата на планирање. Како средство за мерење на 

успехот, се отвора можност за справување со неизвесности, превземање корективни 

мерки како и поддршка за ажурирање и адаптација на планот. Ова, на пример, се однесува 

на контролирањето на предвидувањата подготвени во СОЖС како и за предвидувањата 

на ефектите врз животната средина. Мониторингот е исто така значајна алатка за 

спроведување на таквите мерки и оценување на нивната ефикасност, и на истиот треба 

да му се даде соодветен приорит.  

Друг многу важен аспект на мониторингот е дека може да обезбеди основа за 

добивање информации, кои во иднина би се имплементирале во процесите на планирање. 
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Табела 21. План за мониторинг на спроведување на мерките 

Медиум/

област 
Применета метода Фрекфенција Индикатори Надлежност Верификација 

Н
а
с
е
л

е
н

и
е
, 
ч
о

в
е
к
о

в
о

 з
д

р
а
в

је
 

- Следење на состојбата со 

медиумите и областите на 

ЖС; 

- Следење на состојбата на 

здравјето на населението; 

- Следење на стапката на 

вработеност на 

населението, животниот 

стандард,  и сл; 

- Механизам на поплаки; 

Постојано за 

време на 

конструктивната 

фаза 

- Измерени вредности 

за емисии во 

медиумите на ЖС; 

- Намалени 

заболувања на 

населението 

предизвикани од 

нарушен квалитет на 

ЖС; 

- Зголемена стапка на 

вработеност; 

- Намалена миграција 

-Локална самоуправа, 

МЖСПП, РЗЗЗ, 

овластени 

правни/физички лица 

за мерење на 

емисиите 

- Извештаи од спроведен 

мониторинг од 

МЖСПП/акредитирана 

институција; 

- Извештаи од МЗ, РЗЗЗ; 

- Финансиски извештаи; 

- Државен завод за 

статистика; 

- Локална самоуправа 

В
о

зд
у
х
/ 

к
л

и
м

а
т
с
к
и

 п
р

о
м

е
н

и
 

- Мониторинг на квалитетот 

на амбиентниот воздух; 

- Интерен мониторинг - 

стационарни извори на 

емисија; 

- Следење на климатските 

параметри 

Согласно 

законската 

регулатива 

- Измерени вредности 

(концентрација на 

штетни полутанти во 

амбиентниот воздух); 

- Споредба на 

претходна состојба на 

квалитетот на 

амбиентниот воздух со 

реализираните 

мерења; 

- Климатски параметри 

(температура, 

релативна влажност, 

брзина на струење на 

воздухот и сл.) 

- МЖСПП, 

акредитирана 

институција, локална 

самоуправа, РЗЗЗ 

- Извештаи од спроведен 

мониторинг од 

МЖСПП/акредитирана 

институција; 

- Катастар на загадувачи, 

Државна/Локална мрежа за 

мониторинг; 

- Извештаи од РЗЗЗ; 

- Извештаи од 

метеролошка станица; 

- Државен завод за 

статистика; 
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П
о

в
р

ш
и

н
с
к
и

/ 

п
о

д
з
е
м

н
и

 в
о

д
и

 - Мониторинг на квалитетот 

на површински/подземни 

води, на водата за пиење, 

техничката вода од бунари, 

почва 

Согласно 

законската 

регулатива, 

Издадени 

дозволи за 

користење и/или 

испуштање 

- Измерени параметри 

за квалитет на вода 

(pH, БПК, ХПК и др.);  

- Измерени параметри 

за квалитет на почва; 

- Споредба на 

претходна состојба на 

квалитетот на 

површински/подземни 

води со 

реализираните 

мерења; 

- МЖСПП, 

акредитирана 

институција, локална 

самоуправа, РЗЗЗ, МЗ 

- Катастар на загадувачи; 

- Државен завод за 

статистика; 

- Извештаи од 

Министерство за здравство 

Б
у
ч

а
в

а
 

- Мониторинг на 

емитираната бучава во ЖС 

Согласно 

законската 

регулатива 

- Измерено ниво на 

бучава 

- МЖСПП 

акредитирана 

институција 

- Извештаи од 

акредитирана 

институција/МЖСПП 

Б
и

о
д

и
в

е
р

зи
т
е
т 

- Состојба со флора, фауна, 

фрагментација на 

живеалишта, популации на 

карактеристични видови 

Согласно 

законската 

регулатива 

- Процент на зачувани 

живеалишта/видови; 

- Споредба на 

податоци од 

спроведен мониторинг 

со податоци  

 

- МЖСПП 
- Извештаи од МЖСПП 

У
п

р
а
в

у
в

а
њ

е
 с

о
 о

т
п

а
д

 

- Одредување на видовите 

на отпад кои што ќе се 

генерираат на локацијата; 

- Квалитет на почва, 

површински подземни води; 

- Состојба на одлагалишта 

Согласно 

законска 

регулатива 

- Намален процент на 

генериран отпад; 

- Рекултивирани 

одлагалишта; 

- Применети мерки за 

интегрирано 

управување со 

отпадот 

- МЖСПП; 

- Локална самоуправа 

- ЈКП 

- Извештаи од МЖСПП, 

ЈКП, Локална самоуправа; 

- Катастар на создавачи на 

отпад при МЖСПП 
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14. НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 

 

Со Законот за животна средина и релевантните подзаконски акти, дефинирана е 

постапката за Стратегиска оцена на животната средина. Со цел навремено да се 

согледаат можните негативни влијанија врз животната средина, социо-економскиот развој 

и здравјето на луѓето, како и да се превземат соодветни корективни мерки, согласно член 

65, став 2 од законот за животна средина се налага потребата од спроведување на 

Стратегиска оцена на животната средина за реализација на ГУП за град Свети Николе, 

општина Свети Николе.  

За да може Оцената на влијанијата врз животната средина од планови и програми 

содветно да се имплементира, потребна е меѓуресорска соработка. Во процесот треба да 

бидат вклучени засегнатите страни, општина Свети Николе, другите надлежните 

министерства, невладиниот и приватниот сектор. 

Извештајот за стратегиската оцена на животната средина содржи информации за 

целите на животната средина утврдени со релевантни стратегии, планови и програми, а 

кои имаат допирни точки со анализираната планска документација. 

Планскиот документ кој е предмет на анализа и за кој се однесува Извештајот за 

Стратегиска оцена на животната средина е ГУП за град Свети Николе, општина Свети 

Николе. Овој план се однесува за повеќе катастарски парцели КП, со вкупна површина од 

околу 727,31 ha. 

Овој Извештај ги опишува целите на планскиот документ и потребата од негова 

изработка, неговата содржина, опфат и предмет. Се утврдува состојбата на животната 

средина на подрачјето и во неговото пошироко окружување, со цел идентификација на 

можните повредливи медиуми за кои особено треба да се води сметка при реализацијата 

на ГУП. Се разгледуваат и алтернативи во однос на локациите на зоната, намената на 

користење на земјиштето и стандардите за животна средина што би можеле да се 

применуваат. 

Целта на постапката за стратегиска оцена на животната средина е идентификација 

и анализа на влијанијата врз животната средина, животот и здравјето на луѓето кои би 

произлегле со имплементација на планскиот документ. Постапката се спроведува уште во 

фазата на планирање со цел сите идентификувани влијанија, односно соодветните мерки 

за елиминирање или контрола на влијанијата, да се предвидат во најраната фаза на 

подготовката на документот. 

Една од целите на изработка на планскиот документ, е да се создадат услови за 

планирање на организирани простори за градба кои ќе бидат реализирани од страна на 

инвеститори, но и корисници и сопственици на земјиштето и локалната самоуправа. 

Поединечните цели на планскиот документ се: 
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- Да се воспостави планска релација меѓу пожелното и реалното, да се испитаат 

можностите за максимално користење на постојниот фонд на објекти и инфраструктурата, 

и нивно усогласување со веќе планираните содржини; 

- Обезбедување услови за порационално искористување и уредување на 

просторот, запазување на заштитното зеленило, како и регулирање на сообраќајната, 

комуналната, односно водоводната и енергетската инфраструктура; 

- Обезбедување поголема искористеност на земјиштето преку максимално 

користење на парцелите спрема важечките параметри; 

- Збогатување на просторот со нови содржини во функција на равој на стопанството 

и локалната економија; 

Реализацијата на ГУП за град Свети Николе се очекува да предизвика позитивни 

импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, 

инфраструктурна опременост и уреденост на просторот и се разбира економски ефекти 

манифестирани преку привлекување на нова работна сила и вработување, доколку е 

базирана врз принципите на одржлив развој и се одликува со максимално почитивање и 

вградување на нормативите и стандардите за заштита на животната средина. 

Во рамки на насоките за изработка на планови од пониско ниво, кои ги дава 

Просторниот План, за комплекси од ваков тип треба да се почитува следното: 

- Избор и распоред на предвидените активности согласно со природните услови, 

расположивата работна сила и постојаните стопански капацитети; 

- Создавање можности за отварање на нови работни места со да се задржи 

постојаното население и да се намалат миграциите; 

- Обезбедување на спроведување на постојаните закони и прописи со кои се 

заштитува просторот, ресурсите и националното богатство и се организира и уредува 

просторот со цел за вкупен развој, а особено во однос на: 

- Бесправната градба; 

- Стопанисувањето со шумите, земјоделското земјиште, водите и друго; 

- Заштита на создаденото и природното богатство; 

- Насоките и критериумите за уредување на просторот надвор од градежните 

подрачја треба да се утврдат со помош на стручни основи и упатствата од ресорите на 

земјоделството, водостопанството, шумарството и заштита на животната средина. 

Посебните услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и 

градбите за секоја урбанистичка единица за планирање и градежна парцела содржат 

детални податоци за условите за градење и служат за спроведување на планот со 

непосредно изготвување на извод од планот и решение за локациски услови.  

Согласно одредбите на Просторниот План на Р. Македонија за рационално 

користење и заштита на просторот, идниот развој и разместеност на производните 
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дејности на овој простор треба да се базира на примена на принципите и стандардите за 

заштита на животната средина, особено нивна превентивна примена и спречување на 

негативните влијанија на производните процеси и технологии врз животната средина. 

Извештајот за стратегиска оцена ги разгледува основните податоци за животната 

средина во и околу предметното подрачје, а тие се однесуваат на: 

- географската положба на предметната локација; 

- релјефните услови, наклон и експозиција на терените; 

- сеизмичките карактеристики; 

- Климатските услови на регионот со климатски елементи од умерено-континетална 

клима; 

- Квалитетот на воздухот како еден од главните медиуми и фактори за квалитетно 

живеење во животната средина; 

- Културното наследство не е евидентирано во близина на предметната локација; 

- Состојбата со биодиверзитетот (флора и фауна) на планскиот опфат; 

- Пределските карактеристики на предметното подрачје; 

- Демографските карактеристики во Општина Новаци од аспект на вкупното 

население, како и стапката на невработеност; 

- Воените разурнувања, природните и техничко-технолошките катастрофи се 

земени во предвид и анализирани во овој извештај; 

Во изработката на овој извештај беше разгледан и стопанскиот развој кој според 

Просторниот План на Република Македонија се базира на дефинираните цели на 

економскиот развој во „Националната Стратегија за економскиот развој“, определбите за 

рационално користење на потенцијалите и погодностите на развојот и поставеноста на 

системот на населби, како и политиката за порамномерна и порационална просторна 

организација на стопанството. 

Користењето на земјиштето се разгледува како една од основите цели на 

Просторниот План на Република Македонија и се однесува на рационално користење и 

заштита на природните ресурси, искористувањето на погодностите за производство и 

лоцирање на преработката на простори врзани со местото на одгледување или 

искористување. 

Во извештајот за стратегиска оцена на животната средина разгледани се и 

релевантните аспекти на моменталната состојба на животната средина и што највројатно 

би се случило доколку не дојде до имплементација на планскиот документ/најверојатната 

еволуција без имплементција на стратегијата, планот или програмата. Во анализираниот 

случај, состојбата без имплементација на планскиот документ е оценета како непогодно 

решение за одржливиот развој на Општина Новаци. 
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Посебно внимение во извештајот се посветува на описот на веројатните влијанија 

на планскиот документ врз медиумите и областите на животната средина и врз социо-

економските и демографските карактеристики, а исто така се предвидени и мерки за 

спречување, ублажување или отстранување на негативните влијанија.  

Извештајот за стратегиска оцена на животната средина, ги разгледува негативните 

влијанија врз специфичните медиуми и области на животната средина и мерките за 

ублажување на негативните влијанија во поширок обем, додека пак изведбата на секој 

планиран објект (проект) е предмет на разгледување на постапката за оцена на 

влијанијата на проектите врз животната средина и кон неа ќе се пристапи дополнително. 

Се обработуваат влијанијата на планскиот документ и мерките за ублажување на 

влијанијата врз: 

- Демографските карактеристики и човековото здравје - реализацијата на 

планскиот документ ќе има незначителни негативни и краткотрајни влијанија врз здравјето 

на луѓето при изградбата, и според тоа се предвидени соодветни мерки за намалување на 

влијанијата: контрола на интензитетот на бучавата и контрола на квалитетот на 

амбиентниот воздух; 

- Социо-економската состојба - реализацијата на планскиот документ ќе има 

позитивни долгорочни влијанија врз социо-економската состојба и поради тоа не се 

предвидуваат мерки за намалување на влијанијата; 

- Квалитетот на амбиентниот воздух - реализацијата на планскиот документ ќе има 

незначителни негативни влијанија врз здравјето на луѓето при изградбата и во 

оперативната фаза, и поради тоа се предвидени соодветни мерки за намалување на 

влијанијата: примена на јавен транспорт за вработените, користење на еколошки горива, 

контрола на испуштање на издувни гасови, користење на природниот гас, зелени заштитни 

појаси; 

- Бучава и вибрации - зголемен интензитет на бучава и вибрации ќе се појави во 

фазата на изградба, додека за време на оперативната фаза интензитетот на бучавата е 

намален, а појава на вибрации не се очекува. Предвидени се соодветни мерки за 

намалување на влијанијата од бучава: ограничување на дневните работни часови, 

поставување на заштитни зелени појаси, користење на технички исправна и помалку бучна 

опрема;  

- Квалитет на површинските и подземните води, предвидени се генерални мерки за 

спречување на негативните влијанија при реализацијата на планскиот документ; 

- Почвата – доколку се применува системот на ефикасно управување со отпадот во 

цврста и течна состојба, не се очекуваат негативни влијанија врз водите со реализација на 

планскиот документ, а се предлага примена на мерки за намалување на влијанијата кои 

ќе бидат утврдени при изработка на елаборатот за заштита на животната средина; 
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- Биодиверзитетот (флора и фауна) – реализацијата на планскиот документ нема 

да предизвика позначајни негативни влијанија во глобални рамки, бидејќи на предметното 

подрачје не се евидентирани ендемични видови; 

- Природното наследство – на предметното подрачје не е евидентирано; 

- Пределските карактеристики – адекватно уредување на просторот, унапредување 

на естетските вредности, зачувување на пределските карактеристики, рационално 

користење на природните ресурси; 

- Културното наследство – не е евидентирано културно наседство во непосредна 

близина на планскиот опфат, па според тоа не се предвидуваат посебни мерки во 

планската документација; 

- Управувањето со отпадот – доколку се воспостави ефикасен систем за 

управување со цврстиот отпад и според тоа не се очекуваат негативни влијанија; 

- Несреќи и хаварии - согласно Законот за одбрана, Законот за заштита и 

спасување и Законот за управување со кризи, задолжително треба да се применуваат 

мерките за заштита и спасување; 

Како составен дел од извештајот е и Планот за мониторинг, со чија реализација ќе 

се обезбедат податоци за состојбата на одредени медиуми на животната средина (воздух, 

вода, почва), како и следење на примената на мерките за ублажување и ефектите од 

примената на истите. 

Планот за мониторинг овозможува следење на состојбата на животната средина 

преку следните параметри, кои се прикажани табеларно во самиот извештај: 

- Здравје на луѓето; 

- Квалитет на амбиентен воздух; 

- Ниво на бучава и вибрации; 

- Квалитет на површински води; 

- Квалитет на подземни води; 

- Квалитет на почва; 

- Отпадни води; 

- Создавање и управување со отпад; 

- Состојба на биодиверзитетот (флора и фауна); 

- Хаварии и несреќи 

Постапката на стратегиска оцена на стратешкиот документ врз животната средина 

се одвиваше паралелно со поставување на целите на планскиот документ (согласно 

Законот за животна средина Член 67 во кој е наведено дека Извештај за стратегиската 

оцена на животната средина се спроведува во текот на изработката на планскиот 
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документ, односно пред да биде истиот доставен од надлежниот орган), Стратегиската 

оцена треба да ги земе во предвид сите влијанија врз животната средина и притоа се 

стреми: 

- Да овозможи вградување на аспектите на животната средина во процесот на 

урбанистичкото планирање; 

- Да ја зголеми ефикасноста при донесување на одлуки во однос на заштита на 

животната средина; 

- Да обезбеди интегриран приод кон животната средина; 

- Да го овозможи учеството на јавноста и консултирање со јавноста во процесот на 

донесување на одлуки;  

- Да ја поттикне меѓусекторската соработка; 

- Да се вградат одредбите на одржливиот развој (економски, социјални и еколошки 

аспекти). 

Доколку сите согледувања дадени во Извештајот за стратегиска оцена на 

животната средина бидат земени во предвид и имплементирани во ЛУПД за изградба на 

ловен дом со пратечки содржини, за којшто се изготвува овој Извештај, ќе се избегнат сите 

несакани последици, што значи ќе се заштеди време и пари што е само дел од целите на 

стратегиската оцена на животната средина. Исто така, ќе се обезбеди заштита и одржлив 

развој на ресурсите, заштита на медиумите во животната средина и здравјето на луѓето.  
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15. ЗАКЛУЧОЦИ И ПРЕПОРАКИ 

 

Заклучоци и препораки кои беа дефинирани при изработката на извештајот за 

стратегиска оцена на животната средина за реализација на ГУП за град Свети Николе, се 

следините: 

- Примена на насоките и елементите за изработка на просторни и урбанистички 

планови од аспект на заштита на животната средина и примена на мерките и активностите 

за рационално користење и заштита на просторот, дефинирани во предлог планската 

документација; 

- Спроведување на Планот за мониторинг, со кој ќе се добијат податоци за 

состојбата на одредени медиуми на животната средина и следење на ефектите од 

примената на мерките за ублажување на негативните влијанија; 

- Спроведување на процедурата за информирање на јавноста и организирање на 

јавна расправа; 

Реализацијата на ГУП за град Свети Николе се очекува да предизвика позитивни 

импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, 

инфраструктурна опременост и уреденост на просторот и се разбира економски ефекти 

манифестирани преку привлекување на нова работна сила и вработување, доколку е 

базирана врз принципите на одржлив развој и се одликува со максимално почитивање и 

вградување на нормативите и стандардите за заштита на животната средина. 

Вградувањето на аспектите на животната средина при процесот на урбанистичкото 

планирање и партиципативната демократија која вклучува учество на јавноста при 

стратешко планирање и развој на општина Новаци се основни начела за изработка на 

урбанистичката планска документација. Реализацијата на ГУП за град Свети Николе ќе 

придонесе за социјален, економски и инфраструктурен развој на општина Свети Николе, 

заштита на животната средина, рамномерен економски регионален развој и привлекување 

на можни инвестиции. 
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