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1.0. ВОВЕД 
 
Урбанистичкиот план вон населено место за индустриски комплекс Рафинерија на 
нафта „ОКТА“ – Миладиновци, општина Илинден, Плански период 2009-2019година,  
претставува плански документ за кој е потребно да се спроведе постапка за 
Стратегиска оцена на животната средина и да се изготви соодветен Извештај (согласно 
Законот за животна средина – Сл. весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08) 
 
Изработката на Извештајот за Стратегиска оцена на животната средина, „ОКТА“ 
Рафинерија на нафта АД Скопје ја довери на Друштвото за технолошки и 
лабораториски испитувања, проектирање и услуги „ТЕХОЛАБ” ДОО Скопје.  
 
Одговорен експерт за Извештајот за Стратегиската  оцена  на  животната  средина  е 
М-р Магдалена Трајковска Трпевска, дипл. хем. инж. - Експрет за стратегиска оцена на 
животната средина. 
 
Овој Извештај е изработен во согласност со Уредбата за содржината на извештајот за 
стратегиска оцена на животната средина (Сл.весник на РМ бр.153/07). 
 
За просторот кој е предмет на изработка на Урбанистички план вон населено место за 
индустриски комплекс Рафинерија на нафта “ОКТА” - Миладиновци, општина Илинден, 
во 1975 година е изработен Урбанистички план кој во потполност е реализиран. Со 
оглед на, пројавениот интерес за развој и инвестирање во Рафинеријата на нафта 
“ОКТА”, како и заради настанатите измени во урбанистичката законска регулатива 
(донесување на нов Закон за просторно и урбанистичко планирање и нови правилници 
за планирање на просторот), се наложува потребата од изработка на Урбанистички 
план, за плански период 2009–2019 година, кој претставува  континуитет на 
урбанистичкиот развој.  
 
Изработувач на Урбанистичкиот план вон населено место за индустриски комплекс 
Рафинерија на нафта „ОКТА“ – Миладиновци, општина Илинден, Плански период 2009-
2019 година е ИН-ПУМА Институт за урбанизам, сообраќај и екологија, Скопје. 
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2.0. ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА, ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
И ВРСКА СО ДРУГИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ 

 
2.1.  Краток преглед на содржината на планскиот документ 
 
Согласно член 13 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, Урбанистички 
план вон населено место се донесува по потреба за плански опфат, за подрачја на 
општините кои не се опфатени со генералните урбанистички планови и со 
урбанистичките планови за село.  
 
Со овој план се уредува намената и начинот на користење на просторот, како и 
условите за градење на комплекси и градби вон градовите и другите населени места.  
 
Согласно член 2 од Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка 
обработка на урбанистичките планови, овој Урбанистички план вон населено место се 
состои од Документациона Основа и  Планска Документација прикажани во текстуален, 
нумерички и графички дел. 
 
Во Документационата основа, како прилог на планот, даден е краток историјат на 
планирањето и уредувањето на подрачјето на планскиот опфат и неговата околина, 
податоци за создадените вредности и чинители кои ја синтетизираат состојбата на 
животот на човекот и начинот на употреба на земјиштето во рамките на планскиот опфат, 
анализа на степен на реализација на важечкиот урбанистички план, со анализа на 
проблеми во функционирањето и просторниот развој. 
 
Покрај тоа, направена е анализа на можностите за просторен развој со програмска 
проекција за видот, просторната локација, темпото и обемот на мерките и содржините на 
просторниот развој. 
 
Во рамките на документационата основа прикажан е Извод од план од повисоко ниво, 
кој ги содржи сите плански одредби во планот од повисоко ниво што се однесуваат на 
планскиот опфат и конечно дадено е Резиме на можности за развој кои произлегуваат 
од документационата основа. 
 
Планската документација опфаќа: 
 

• Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат, 
 
• Планска програма, 

 
• Опис и образложение на планскиот концепт на просторниот развој, 

 
• Опис и образложение на планските решенија за изградба на градежно земјиште, 

 
• Класа на намени, 

 
• Сообраќајна и комунална инфраструктура, 

 
• Мерки за заштита, 

 
• Економско образложение, 
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• Услови за изградба (општи и посебни услови), 
 

• Нумерички и билансни показатели, 
 

• Граница на плански опфат, план на намена на земјиште (1:2500), 
 

• Граница на плански опфат, сообраќаен и нивелмански план (1:2500), 
 

• Регулационен план на површини за градба (1:1000), 
 

• Сообраќаен и нивелациски план, инфраструктурен план (1:1000), 
 

• Синтезен план (1:2500). 
 
Планскиот опфат зафаќа површина од 142,02ha и се наоѓа во кругот на производниот 
погон на „ОКТА“ Рафинерија на нафта АД Скопје, на оддалеченост од околу 22 км од 
Скопје и на околу 18 км од Куманово.  
 
На предметниот локалитет, со Планот се утврдени следните класи на намени:  
 

- Г Производство, дистрибуција и сервиси - Г1 Тешка и загадувачка индустрија и 
 

- Д Зеленило и рекреација - Д2 заштитно зеленило. 
 
Урбанистичкиот план вон населено место се изработува за плански период од 10 
години (2009 - 2019 година). 
 
 
2.2. Главни цели на планскиот документ 
 
Главни цели на Урбанистичкиот план вон населено место за индустриски комплекс 
Рафинерија на нафта “ОКТА” - Миладиновци, општина Илинден, претставуваат: 
 

− Создавање на реални услови за реализација на реурбанизација, односно 
услови за планирање на организирани простори за градба кои ќе бидат 
реализирани од страна на корисникот, 

 
− Создавање развојни  и инвестициони можности за АД “ОКТА” и Република 

Македонија во поширок смисол, 
 

- Обезбедување на концепциски решенија и мерки за заштита на животната 
средина, 

 
- Обезбедување на решенија и мерки за заштита и спасување, 

 
чие постигнување ќе се оствари преку: 
 

− Користење на постојните парцели  со благо зголемување на процентот на 
изграденост и коефициентот на искористеност, 

 
− Користење на постојната инфраструктура, 
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− Незафаќање на ново  земјоделско земјиште, 
 

− Концентрација на производните капацитети и 
 

− Востановување на највисоки еколошки стандарди 
 
 
2.3. Врска со други релевантни планови и програми/плански документи 
 
За просторот кој е предмет на изработка на Урбанистички план вон населено место за 
индустриски комплекс Рафинерија на нафта “ОКТА” - Миладиновци, општина Илинден, 
во 1975 година е изработен Урбанистички план кој е усвоен на седница на Совет на 
Град Скопје и во потполност е реализиран. 
 
Постоен плански документ од повисок ранг е - Просторен план на Р.Македонија 2002-
2020 година (преку Условите за планирање). 
 
Нацрт Стратегијата за регионален развој на Република Македонија 2009-2019, Влада 
на Република Македонија, Министерство за локална самоуправа, како и Нацрт 
Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија за период 2008–2020 со 
визија до 2030, МАНУ, Скопје, јуни 2009 година, базично го вклучуваат развојот на 
производните можности на овој Урбанистички план, во поширока смисла, како и 
Стратешкиот план за локален економски развој на општина Илинден 2006–2011, во 
смисла на привлекување на нови инвестиции како и  подршка и развој на постоечките, 
на локално ниво. 
 
Овој Урбанистички план е во согласност со Вториот Национален Еколошки Акционен 
План на РМ (НЕАП II, 2006), преку основните заложби за заштита на човековото 
здравје, унапредување на животната средина заради подобрување на квалитетот на 
живеење и зачувување на природните богатства за одржлив развој во Државата. 
Имплементацијата на овој Урбанистички план, придонесува кон рашавање на дел од 
проблеми кои се наведени во Локалниот Акционен План за животна средина за 
општина Илинден (ЛЕАП,2006 – 2012) од аспект на заштита на животната средина и 
човековото здравје. 
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3.0. ОПИС НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
 
Локацијата на Урбанистички план вон населено место Миладиновци за индустриски 
комплекс Рафинерија на нафта “ОКТА” - Миладиновци, Општина Илинден, се наоѓа во 
кругот на Производниот погон на “ОКТА” Рафинерија за нафта АД Скопје во 
Миладиновци. Објектот е на оддалеченост од околу 22 км од Скопје и на околу 18 км од 
Куманово (Слика бр.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Слика бр.1: Местоположба на Рафинеријата на нафта „ОКТА“  
 
Границата на опфатот е прикажана на Слика бр.2 и истата е дефинирана како граница 
на катастарската парцела од која е оформен стопанскиот комплекс на Рафинеријата на 
нафта “ОКТА”. Вкупната површина на планскиот опфатот изнесува 142,03ha.  
 
Со цел да се добијат целосни согледување на постојната состојба на предметниот 
простор,  извршено е детално истражување на истиот по пат на директен увид на лице 
место и анализа на добиените податоци. При увидот направено е: 
 

− Инвентаризација на просторот на ниво на целиот плански опфат, 
 

− Ажурурање на геодетската подлога добиена од овластена геодетска фирма  
“Геомап - инженеринг” и заверена од  Агенција за катастар. 

  
По обработката  на добиените податоци, констатирано е дека просторот во рамките на 
планскиот опфат е изграден простор со создадени вредности  - комплексен производен 
капацитет – рафинерија на нафта (Слика бр.3). 
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 Слика бр.2: Граница на планскиот опфат   
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 Слика бр.3: Рафинерија на нафта „ОКТА“  
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Во АНЕКС 1 дадена е Табела со попис на објектите (прикажани на Слика бр.3) 
евидентирани во стопанскиот комплекс при извршената инвентаризација.  
 
Сообраќајниот пристап до предметниот опфат е преку асфалтиран пат кој се 
надоврзува на трасата на Автопатот Куманово – Скопје - Велес. Покрај стопанскиот 
комплекс минува и трасата на железничка пруга Куманово – Скопје - Солун од која се 
издвојува крак на индустриски колосек до погоните на рафинеријата. Исто така до 
рафинеријата пристига и нафтовод од  кој доаѓа од Солун. Во рамките на локалитетот 
постои организирана внатрешна улична мрежа. Од електро-енергетската 
инфраструктура локалитетот е поврзан со далекуводна 110kV мрежа. До локалитетот 
постои телефонска мрежа, а поврзувањето со најблиската реонска централа е 
изведено со подземни кабли. 
 
Во рамките на планскиот опфат не се евидентирани бесправно изградени објекти. 
 
Планска документација е изработена во согласност со Законот за просторно и 
урбанистичко планирање и соодветните Правилници, како и другите важечки прописи и 
нормативи од областа на урбанизмот. 
 
Планот опфаќа зона за тешка и загадувачка индустија (Стопански комплекс „ОКТА“), во 
која се  планира: 
 

− Парцелирање на градежно земјиште во технолошки целини, 
 

− Зона за заедничко паркирање при влезот во комплексот, 
 

− Планирање  на  неопходен  број  на  паркинг  места  за  сообраќај  во мирување 
на цистерни, 

 
− Зона на заштитно зеленило, 

 
− Зона за јавни сообраќајници - врска на селата Бујковци и Миладиновци. 

 
Планскиот опфатот е дефиниран со делови како посложена единица на градежното 
земјиште која се состои од повеќе градежни парцели и градежно земјиште за општа 
употреба. Границата на делот се совпаѓа со оски на улици, регулациони линии и 
граници на градежни парцели. 
 
Планскиот опфат е дефиниран во 3 блока: Б1, Б2 и Б3, како посложена единица на 
градежното земјиште. 
 
Посебна карактеристика на планот е што  внатрешната сообраќајна мрежа не е дел од 
јавната сообраќајна мрежа односно земјиште за општа употреба, а градежните 
парцели се дефинирани како градежни парцели за пооделни технолошки целини со 
што треба да се поедностават процедурите за натамошниот развој. 
 
Сообраќајна инфраструктура 
 
Сообраќајниот пристап до предметниот опфат е преку Индустриска Улица. Тој се 
надоврзува на трасата на Автопатот Куманово – Скопје – Велес. 
 
Во локалитетот постои интерна улична мрежа. На истите  е предвидено одвивање на 
режимски сообраќај за корисниците на просторот. Режимските сообраќајници се 
димензионирани според потребите на индустрискиот комплекс. 
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Во однос на решавањето на проблемот на стационирниот сообраќај  потребите за 
паркирање за градежните парцели се решаваат во рамките на Блокот,  
централизирано, со почитување на потребниот број паркинг места кој е дефиниран 
според бројот на вработени (900 -1000), бројот на корисниците на јавниот превоз како и  
бројот на вработени кои се присутни во иста смена.  
 
Од тука произлегува дека  вкупниот број на потребни паркинзи е 150 како и 14 места за 
автобуси. Вкупниот број на паркинг места се обезбедени кај паркингот на влезот на 
комплексот (100 паркинзи + 14 места за автобуси и 50 паркинзи кај управниот објект). 
Исто така во склоп на комплексот се предвидени и 65 паркинг места за авто цистерни 
со приколки  за време додека чекаат на претовар.   
 
Од аспект на противпожарна заштита, сите сообраќајници и пристапи планирани се 
така да овозможуваат непречен  пристап за пожарни возила со доволна широчина на 
пристапот, за да се овозможи лесна подготовка и ставање во дејство на потребната 
опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето. 
 
Ивичњаците на пристапниот пат треба да бидат со висина не поголема од 7,0см и 
закосени поради лесен пристап на пожарни возила до објектот. 
 
Сите паркинг простори и уличните паркирања се планирани и димензионирани така да 
не создаваат застој туку да овозможуваат несметано одвивање на сообраќајот, 
особено во случај на противпожарна интервенција. 
 
Хидротехничка инфраструктура 
 
Водоснабдувањето со технолошка вода, вода за греење и ладење се обезбедува  од 
водоснабдителниот систем на Рафинеријата. Предметниот локалитет се снабдува од 
локална водоводна мрежа и во најголем дел е обезбеден со водоводна инсталација. 
 
Водоснабдувањето на новопредвидените објекти се предвидува со приклучување на 
локалната водоводна мрежа со доизградба на секундарна водоводна мрежа.  
 
Запазувајќи ги водоснабдителните норми, потребното количество на вода ќе биде 
обезбедено со q max =11 l/s, а за потребите на противпожарната заштита со q пож. =25 
l/s. 
 
Оваа потребна количина на вода до водокорисниците ќе се дистрибуира преку 
постојната и планираната дистрибутивна водоводна мрежа, со Ф>100mm и 
противпожарни хидранти и хидрантска мрежа Ф=200mm. 
 
Планирана е изградба на сепаратен систем на канализација т.е. изградба на посебна 
канализаицона мрежа за фекални отпадни води како и посебна канализациона мрежа 
за атмосферски води. 
 
Канализационата мрежа ќе се состои од армирано-бетонски канализциони цевки со  Ф 
>250mm и арм. бетонски ревизиони шахти, со проток од 10,2 l/s. 
 
Фекалната канализација на комплексот на рафинеријата е поврзана со пречистителна 
станица и испуштање на водите во најблискиот реципиент Бујковачки порој. 
 
Проекцијата на атмосферската канализација, предвидува минимален пречник од 
Ф=300mm и максимален капацитет од 704 l/s.  
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Електроенергетска и комуникациска инфраструктура 
 
На локалитетот констатирано е постоење на 110/6 kV трафостаница. Електричната 
мрежа и потребата од едновремена ел.снага за новопредвидените објекти се 
димензионира према електроенергетските параметри, со напомена дека се предвидени 
максимални површини за градба и тоа претставува максимален капацитет на 
просторот во моментот. 
 
Трафостаниците ќе се предвидат во склоп на планираните објекти во зависност од 
технолошките потреби. Кабловското напојување со среднонапонска и нисконапонска 
ел. мрежа ќе се определи и ќе се развива во понатамошниот тек на разработка на 
техничката документација, односно со изработка на урбанистички проекти и идејни и 
главни проекти за електрична мрежа од страна на стручните служби на ЈП 
Електростопанство на Р.Македонија. 
 
Поврзувањето на телефонски потрошувачи ќе се изведе во склад со развојните 
програми на Телекомуникационите компании од државата . 
 
Заштитно зеленило 
 
Во рамките на планскиот опфат предвидено е заштитно зеленило Д2. Планирано е 
обезбедување на заштитен појас со високо зеленило во поглед на комплексната 
заштита на просторот, посебно покрај сообраќајниците, и богато хортикултурно 
уредување на комплексот. 
 
Нумерички показатели 
 
Во Табела 1 дадени се Планираните површини по намена на земјиште за блоковите 
Б1, Б2 и Б3. 
 
Табела 1: Планирани површини по намена на земјиште 

НАМЕНА ПОВРШИНА [m2] % 
Г1 – Тешка и загадувачка индустрија 823889,18 65,4
Д2 – Заштитно зеленило 275243,83 21,8
Сообраќајни површини 160851,99 12,8

Блок 1 

Вкупно Блок 1 1259985,00 100,0
 

НАМЕНА ПОВРШИНА [m2] % 
Г1 – Тешка и загадувачка индустрија 110627,30 82,8
Д2 – Заштитно зеленило 23006,46 17,2

Блок 2 

Вкупно Блок 2 133633,75 100,0
 

НАМЕНА ПОВРШИНА [m2] % 

Д2 – Заштитно зеленило 8106,67 30,4
Сообраќајни површини 16083,43 60,2
Водени површини 2517,53 9,4

Блок 3 

Вкупно Блок 3 26707,63 100,0
   

Плански опфат 142,03 ha  
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Билансните показатели споредбено ги покажуваат нумеричките вредности од 
планското решение и оние од постојната состојба од документациона основа (Табела 
2) 
 
Табела 2: Споредба меѓу постојните и планираните показатели 

ПОСТОЈНИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

(Документациона основа)

ПЛАНИРАНИ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

(Планска документација) НАМЕНА 

Површина [m2] % Површина [m2] % 
Г1– Тешка и загадувачка 
индустрија 887998,32 62,53 1065971,00 75,04

Д2 – Заштитно зеленило 237825,49 16,75 182802,00 12,87
Внатрешни улици 161705,86 11,39 161705,86 11,38
Паркинзи и тротоари 2887,73 0,20 3887,73 0,27
Неизградено земјиште 123529,19 8,70 0,00 0,00
Реки - водотеци 2590,13 0,18 2517,53 0,18
Јавни сообраќајници 3630,75 0,26 3630,75 0,26
Површини Вкупно 1420167,47 100,00 1420514,87 100,00
  
Изградена површина 221252,00 15,58 703741,00 49,54
Вкупно изградена површина 225852,00 15,90 747591,00 52,63
 
 
Со Условите за градење се утврдуваат условите за разработка на апроксимативните 
површини за градба како комплексна градба или комплекс на градби и се основа за 
изработка на архитектонско-урбанистички проект кој ќе содржи и идејни проекти на 
градбите и идејни проекти на градбите од инфрастуктура, согласно член 50, став 1 од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање, врз основа на што ќе се издадат 
Локациски услови за градење на градбите и инфраструктурата.  
 
Градежни парцели: 1.01-1.20 
Класа на намени:  Г1 Тешка и загадувачка индустрија  
Природа на зафат : Се планираат нови градежни зафати. 
Зеленило: Процентот на озеленост во рамките на градежната парцела потребно е да 
изнесува минимум 30%. 
Паркрање: Паркирањето-гаражирањето е предвидено во склоп на во блок.  
Други услови: Решение да се добие со архитектонско урбанистички проект.  
Други услови: Со апроксимативна градежната линија е обележана зона за комплекс на 
градби. Процентот на изграденост и коефициентот на искористеност не смеат да ги 
надминат планираните.  
Други услови: Покрај идустриските објекти можно е поместување на содржини во 
функција на тешката и загадувачка индустрија како што се: претакалишта, 
лабаратории, контролни објекти, управувачки центри и слично.  
 
Градежна парцела: 2.01 
Класа на намени:  Г1 Тешка и загадувачка индустрија  
Природа на зафат: Се планираат нови градежни зафати. 
Зеленило: Процентот на озеленост во рамките на градежната парцела потребно е да 
изнесува минимум 30%. 
Паркрање: Паркирањето-гаражирањето е предвидено во склоп на во блок.  
Други услови: Решение да се добие со архитектонско урбанистички проект.  
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Други услови: Со апроксимативна градежната линија е обележана зона за комплекс на 
градби. Процентот на изграденост и коефициентот на искористеност не смеат да ги 
надминат планираните.  
Други услови: Покрај идустриските објекти можно е поместување на содржини во 
функција на тешката и загадувачка индустрија како што се: претакалишта, 
лабаратории, контролни објекти, управувачки центри и слично. 
 
Во АНЕКС 2 дадена е Табела на  билансните показатели со урбанистички параметри 
за градежните парцели  од ГП1.01 до ГП1.20 и ГП2.01 прикажани на Слика бр.4. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр.4: Плански опфат со градежни парцели  
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4.0. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 
 
Во случај на неспроведување на Урбанистичкот план ќе остане сегашната состојба која 
не овозможува развој и инвестирање во Рафинеријата на нафта “ОКТА” (имајќи го во 
предвид фактот дека се настанати измени во законска регулатива за урбанистичко 
планирање), кое практично значи отсуство на услови за планирање на простори за  
градба потребни за корисникот на локацијата. Покрај тоа, во ваков случај, ќе се стеснат 
можностите за изнаоѓање на одредени концепциски решенија и мерки за заштита на 
животната средина кои се планириани во идните активности на Операторот на 
индустрискиот комплекс. 
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5.0. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА ВО И ОКОЛУ 
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

 
5.1. Географска положба 
 
Планскиот опфат на овој Урбанистички план вон населено место се наоѓа во кругот на 
Производниот погон на “ОКТА” Рафинерија за нафта АД Скопје во Миладиновци, 
општина Илинден.  
 
Општината Илинден се наоѓа во непосредна близина на Скопје, односно на 10-15 км од 
потесното градско подрачје, а го зафаќа источниот дел на Скопската котлина. Taa ја 
зафаќа сообраќајната  тромеѓа Скопје-Куманово-Велес. Седиштето на Општината се 
наоѓа во н.м. Илинден, поранешно Белимбегово. 
 
Од запад се граничи со општина Гази Баба, од северозапад со општина Арачиново, од 
северсевероисток со Куманово, а од исток и југ со општина Петровец (Слика бр.5). 
 
Вкупната површина изнесува 106,7km2 од која 1.240ha е градежно земјиште, а 9.430ha 
е аграрно земјиште, од кое: 6.980ha (74%) се обработливо земјиште; пасиштата и 
ливадите зафаќаат 2.400ha (25%), додека под шуми има 50ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр.5: Местоположба на општина Илинден  
 
5.2. Рељефни карактеристики 
 
Територијата на Општина Илинден се наоѓа меѓу 230 и 550 м.н.в. Во основа има 
рамничарска морфологија на теренот што претставува 80% од површината, а со 20% е 
застапен мал ридест дел во северната и источната област на Општината. 
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Рељефот на локалитетот на планскиот опфат е бреговит. Тој се наоѓа на  терен  со 
наклон кон источната и западната страна. Северниот дел на планскиот опфат се наоѓа 
на 335 м.н.в. а јужниот на 274 м.н.в. На Слика бр.6 прикажана е топографијата на 
теренот на предметната локација.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Слика бр.6: Топографија на теренот  
 
5.3. Геолошки карактеристики  
 
Од геолошка гледна точка застапени се претежно делувијални почви настанати со 
ерозија и транспортирање на матичниот субстрат на почвата од повисоките ридски 
предели со помош на површинските води и водотеци настанати од поројни врнежи. 
 
Почвата најчесто е песокливоилеста, лесно цедлива, пропустлива, топла и добро 
аерирана. Содржи низок процент на инертна влажност и е со низок воден капацитет, 
поради што е подложна на суша. Исто така, застапени се разновидни глини, сивобели 
лапорци, песоци, слабо врзани песочници, крупно зрнести песоци, глиновити песоци.  
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Просечниот литолошки состав претставува глина со тенки прослојки и млазеви од 
песокливи и прашнести глини кои се добро збиени и водонепропустливи. 
 
5.4. Хидролошки карактеристики 
 
Општина Илинден има скромна хидрографија, бидејќи на својата територија нема 
постојани природни водотеци. Единствена река во Општината Илинден е Сува Река. 
Таа се формира од две притоки, од кои едната минува низ населените места Бучинци, 
Мршевци и Бујковци со должина од 6.000 метри, а другата поминува низ населените 
места Дељадровци, Текија и Миладиновци со должина од 4.000 метри и продолжува 
кон Петровец со должина од 5.000 метри, одводнувајќи ги овие подрачја. 
 
 Оваа состојба ја менуваат каналите за одводнување на површинската и високата 
подземна вода кои се користат и за наводнување на земјоделските површини. Постојат 
два главни канали и неколку помали, споредни канали за одводнување на површините, 
чија вкупна должина изнесува околу 60 km. 
 
Исто така, постои и мала вештачка акумулација на Сува Река кај н.м. Бучинци со 
површина од околу 2 ha и длабочина 3 до 4 метри која се користи за собирање на 
надојдените води од падините на Скопска Црна Гора и заштита од поплава на 
населените места по сливот на реката (Мршевци, Бујаковци и Миладиновци). Исто 
така, се користела за наводнување на земјоделските површини во околината. Во тек на 
подолготраен сушен период и оваа акумулација пресушува. 
 
Во непосредна близина на локацијата на планскиот опфат тече Сува Река  и таа 
претставува граничен појас зна Рафинеријата. Во овој реципиент се испуштаат 
отпадните води  од технолошката  и атмосферската канализација на индустрискиот 
комплекс. 
 
5.5. Сеизмички карактеристики 
 
Според инженериско-геолошките услови теренот, според стабилноста, е категоризиран 
како претежно нестабилен каде се можни појави на сите деформации во природни 
услови, или при делувањето на човекот. Според досега набљудуваните земјотреси во 
1963 година е регистриран епицентар со интензитет над 60 по МКС и длабочина на 
жариштето од 10 км. Според очекуваните сеизмички интензитети оваа локација се 
наоѓа на границата на зоната изложена на потреси од 8 до 9° по МКС. 
 
Во АНЕКС 3 прикажани се сеизмичката карта на подрачјето и објасненијата со 
соодветни легенди. 
 
5.6. Климатски карактеристики 
 
Климата е субтропска со карактеристични топли и суви лета и влажни и понекогаш 
остри зими. Средната годишна температура на воздухот изнесува 12,5°C. Апсолутната 
максимална температура изнесува 41,5°C, а апсолутниот минимум изнесува минус 
25,6°C. Во летните месеци средниот месечен максимум изнесува 30,9°C, а дневниот 
35,8°C. Минимални температури се регистрираат во јануари со средно месечен просек 
од +0,2° C и среден месечен минимум од минус 3,4°C. 
 
Висината на атмосферските врнежи се движи околу 500 мм годишно, а средно 
годишната релативна влажност на воздухот изнесува 70%. Врнежите, главно, се 
застапени со дожд, додека снежната покривка се задржува просечно 25 дена во 
годината. Поради поголемата проветреност маглите се појавуваат просечно околу 63 
денови, а годишната инсолација изнесува просечно 2.102 сончеви часови. 
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Ветрови се јавуваат од сите правци и меѓуправци. Теренот е изложен на северни и 
североисточни ветрови, а во летниот период и на локални ветрови од Скопска Црна 
Гора. Средната брзина на ветерот е скоро иста во сите правци и се движи од 6 до 8 
м/сек, а максималната брзина е измерена од североисточен правец и изнесува 23 
м/сек. Со најголема честина е северниот ветар од 142‰, па североисточниот ветар со 
честина од 120‰, југоисточниот 114‰, јужниот 82‰, северозападниот 81‰, западниот 
74‰  и источниот со честина од 56‰. На Слика бр. 7 прикажана е ружата на ветрови на 
мерното место Перовец 
 

Слика бр.7: Ружа на ветрови – Петровец  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.7. Воздух 
 
Согласно Законот за квалитет на амбиентниот воздух (Сл. весник на РМ бр. 67/2004), 
за мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух на територијата на Република 
Македонија воспоставена е државна мрежа за мониторинг на квалитетот на 
амбиентниот воздух. 
 
На ниво на општина Илинден не се вршат мерења на квалитетот на амбиентниот 
воздух со оваа државна мрежа. Исто така, во Општината нема воспоставено локална 
или регионална мрежа за следење на квалитетот на воздухот. Единствено се вршат 
мерења преку интерната мерна станица во кругот на Рафинеријата „ОКТА”, како 
потенцијален загадувач на воздухот. 
 
Според податоците добиени од ова мерно место, добиените резултати покажуваат 
дека концентрациите на SO2 и чад се далеку под максимално дозволените 
концентрации (МДК) и се во согласност со пропишаните норми. 
 
Во општина Илинден не се идентификувани сите субјекти што се потенцијални 
загадувачи на воздухот, а не е идентификувано и загадувањето од сообраќајот и 
загадувањето од затоплувањето на домовите во зимскиот период (кое во 90% е на 
дрва). 
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Поголема група на полутанти во амбиенталниот воздух се емитираат преку системот за 
одведување на отпадните гасови од сообраќајните средства како: CO, VOC, NO2, SPM, 
CO2, оловни соединенија, преку согорувањето на фосилните горива во моторите и VOC 
емисиите заедно со испарувањето на горивата од сообраќајните средства. Емисијата 
на SO2 исто така, опфатена е со статистиката како загадувач кој потекнува од 
сообраќајот. 
 
Во Република Македонија актуелно е загадувањето на амбиенталниот воздух од 
сообраќајот во поголемите градски населби. Во општина Илинден поминува дел од 
автопатот (меѓународните Е-патишта) во должина од 30 км и локални патишта во 
должина од 200,4 км. 
 
На наплатната рампа кај Миладиновци, во 2004 година, регистрирано е дека поминале 
1.620.524 возила, додека на наплатната рампа кај Петровец, истата година, поминале 
2.203.563 возила, што значи вкупно поминале 3.824.087 возила. 
 
Ова упатува на фактот дека во загадувањето на амбиенталниот воздух во општина 
Илинден, сообраќајот од автопатот учествува со голем процент. 
 
Што се однесува до влијанието на Аеродромот „Петровец” врз животната средина би 
можело да се наведат следниве заклучоци: 
 

− Загадувањето на воздухот од аеродромот е третирано како комплексен проблем 
кој вклучува: издувни гасови од моторите на авионите, емисија на гасови од 
системот за затоплување, издувни гасови од возилата што се движат по 
платформата како и од возилата на патниците, околу аеродромот; 

− Аеродромот ги исполнува сите стандарди и законски регулативи на РМ и ИЦАО 
(Интернатионал Цивил Авиатион Органисатион); 

− Концентрацијата на емитираните гасови од системот за затоплување не ги 
надминува законски утврдените норми; 

− Поради фактот што фреквенцијата на летовите од аеродромот е под европските 
просечни вредности, бучавата не се смета за специфичен проблем 

 
Во околината на ОКТА се врши мониторинг на SO2 и чад на едно мерно место. Во 
Табела 3 се прикажани средномесечните концентрации на SO2 и на чад изразени во 
μg/m3 добиени од самомониторирањето на ОКТА. 
 
Табела 3: Средномесечни концентрации на СО2 и чад 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На графикот на Слика бр.8  претставени се средномесечните концентрации на SO2 
изразени во μg/m3, а на графикот на Слика бр.9 средномесечните концентрации на чад 
изразени во μg/m3 добиени од ОКТА. 
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Слика бр.8: Средномесечни концентрации на SO2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр.9: Средномесечни концентрации на чад  
 
На графикот на Слика бр.10  дадени се мерењата во период од декември 2006 до 
ноември 2007 година на вкупен седимент во село Бујковци во непосредна близина на 
рафинеријата за нафта ОКТА:  
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Слика бр.10: Аероседимент mg/m2 ден  
 
(Објаснение: Точка 1,2,3 мерено во декември 2006;  4,5,6 во јануари 2007; 7 во февруари 2007;  
8,9,10 во март и април 2007;  11 во мај и јуни 2007;  12,13 во јуни и јули 2007;  14,15,16 во јули и 
август 2007;  17,18 во август и септември 2007;  19,20,21 во октомври и ноември 2007). 

 
5.8. Управување со отпад 
 
При управувањето со комуналниот отпад на подрачјето на општина Илинден се 
применува само постапките на собирање, транспортирање и депонирање на 
комуналниот отпад, а недостасуваат постапките за намалување на отпадот од изворот 
на создавање (примарна селекција), кај граѓаните и (секундарна селекција) кај ЈКП 
„Илинден”. 
 
Основното ниво на редовно собирање и транспортирање на комуналниот отпад е 
воглавно задоволително (90%). Собирањето на отпадот од домаќинствата и некои 
комерцијалностопански објекти се извршува еднаш неделно, а од индустриските 
објекти се извршува по потреба. 
 
Во системот за собирање на отпад во Општината се вклучени 4.400 домаќинства, 45 
индустриски и 160 комерцијално-стопански објекти, како и 10 здравствени установи. 
Обезбедени се 80 контејнери (1,1 м3), 30 контејнери (5,5 м3), 2950 пластични канти за 
отпад од домаќинствата (0,12 м3) и 50 пластични канти за отпад од комерцијално-
стопанските објекти (0,24 м3). 
 
Според податоците на ЈКП „Илинден” од вкупните количества продуциран комунален, 
индустриски и друг неопасен и инертен отпад, 90% се собира, транспортира и 
депонира во депонијата „Дрисла”. Вкупното количество создаден отпад во Општината 
изнесува 18 тони дневно. Од тоа: 47% учествува комуналниот отпад, 23% другиот 
неопасен отпад, 9% индустрискиот неопасен отпад, а 21% учествува инертниот отпад. 
Постои една претоварна станица со капацитет 8,5 тони на ден и 4-5 комерцијални 
возила со 60% искористеност. 
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Останува проблемот со опасниот отпад, посебно отпадните масла кои воопшто не се 
собираат и третираат. Останатиот дел од отпадот кој не се собира, од страна на 
несовесни граѓани и понатаму се исфрла на недозволени места, јавни површини, 
каналите за одводнување и слични локации со што се создаваат диви депонии и 
ѓубришта. Евидентирани се повеќ е од 15 ѓубришта со површина поголема од 16.000 
m2, но не постои податок за количестовото отпад депонирано во нив. Од вкупно 16.000 
m2 површина под ѓубришта, санирани се 10.000 m2 или 60%. 
 
Посебен проблем претставува и ветеринарниот отпад кој неретко се депонира 
директно во каналите за одводнување и животната средина. Нерегуларното 
постапување со ветеринарниот отпад предизвикува можност за предизвикување разни 
заболувања, најчесто преку животните разнесувачи, кои се хранат со таков отпад. 
 
Од вкупното количество отпад на територијата на општина Илинден (6.620т/год), 3000 
т/год. се од домаќинствата и комерцијално-стопанските објекти, од „ОКТА” 870 т/год. од 
Макпетрол 200 т/год. од Аеродромот 1.700 т/год. од АРМ 850 т/год. (податоците се од 
2004 г.). Од Рафинеријата „ОКТА” 500 т/год. отпад се рециклира и се користи во 
процесот на производство.  
 
Во рамките на индустрискиот комплекс „ОКТА“ - Рафинерија на нафта, како последица 
на процесот на преработката на нафта се создава - Јагленоводороден талог. Тој се 
создава во резервоарите за нафта и нафтените деривати и во пречистителната 
станица. Освен потешките јагленоводороди, талогот содржи и механички примеси, 
суспендирани честички, вода итн. Поголем дел од талогот се враќа во производниот 
процес, а мал дел се депонира во специјално бетонирани базени што се лоцирани во 
пречистителна станица. 
 
Во однос на цврстиот отпад,  Рафинеријата ОКТА превзема чекори за: повторна 
употреба на катализаторите (искористените катализатори се пракаат на рециклирање 
во странство); рециклирање на хартија; учество во системот за рециклирање на 
искористени батерии; чистење на кородираните делови од металите со цел повторна 
употреба на истите (отпадот од корозија се дава на специјализирани компании) 
 
5.9. Флора и фауна 
 
Поради релативно малиот простор кој го зафаќа Општина Илинден, екосистемот на 
флората и фауната не се одликува со некоја позначајна разновидност. 
 
Под влијание на специфичните природни услови и промени на климата на ова 
подрачје, растителните видови се присутни во мал број. Главно преовладува тревната 
заедница по пасиштата, а природната вегетација е многу малку и фрагментно 
застапена со поединечни дрвја и грмушки. 
 
Од природната шумска вегетација се среќаваат остатоци од некогашна шумска 
биоценоза и тоа како поединечни стебла од даб благун, полски брест, дива круша, 
врба, чалија, дива роза и др. Во Општината шумите се сведени на екстремно 
занемарливи фрагменти на природните популации на даб, бука и останати листопадни 
видови (само околу 10 ha), вештачки изолирани насади на иглолисни шуми (главно црн 
бор и чемпрес се околу 40 ha) и потполно голи ридести делови (над Ајватовци, 
Миладиновци и други) сведени на тревести пасишта со видлива ерозија која опфаќа 5-
10 ha површина. На територијата на Општината денес постојат само 20% листопадни и 
80% зимзелени шуми од вкупно 50 ha површина под шуми, што претставува 0,046% од 
вкупната површина на Општината. Од вкупната површина под шуми 10 ha се во 
приватна сопственост, а 40 ha се општествени. 
 
Технолаб, Скопје 21



 
Извештај за СОЖС за Урбанистички план вон населено место за индустриски комплекс 
Рафинерија на нафта „ОКТА“-Миладиновци, општина Илинден, Плански период 2009-2019 

Во последно време се врши пошумување на голини и пасишта, претежно со аризонски 
чемпрес, црн бор, јасен, багрем и др. Иако овие видови не се соодветни за ова 
подрачје, сепак формираат добро склопени и квалитетни шумски појаси со големо 
заштитно-еколошко значење кои ќе придонесат за намалување на ерозијата и 
негативните влијанија врз животната средина. 
 
Од класата на цицачите присутни се: обичниот зајак, јазовецот, волкот, лисицата, 
обичниот крт, ежот и др. 
 
Од класата на птиците евидентирани се: јастребот кокошкар, јастребот врапчар, сивата 
врана, страчката, полската еребица, кукавицата, врабецот, ластовичката, пупунецот, 
гавранот, гугутката, дивиот голуб, штркот и др. 
 
Класата на влечугите ја претставуваат: повеќе видови гуштери, смокот, пепелавиот 
поскок, шарката, шарениот дождовник, желката и др. 
 
Како можни центри на природната биолошка разновидност во општината се 
наметнуваат многубројните канали исполнети со вода (освен сувиот горен канал кај 
Кадино) и нивната околина. 
 
Но, поради исклучително лошата состојба на каналите кои се најчесто затрупани со 
разновиденотпад и во кои водата е видливо со многу лош квалитет, флората и 
фауната е сведена на неколку најотпорни видови. Во водата доминираат водени 
макрофити и долги конци на зелени и сино-зелени алги (како јасен индикатор на 
високата еутрофност), а каналите се зараснати со трска и со видлив развиток на 
површински сино-зелени алги и канадска водена чума. Во таков случај не може да 
стане збор за некакво природно богатство на видови. Со нивно чистење, истите би 
претставувале биокоридори во антропогенизираната средина и вистинско место за 
воспоставување на природните популации на живите организми. 
 
5.10. Демографски карактеристики 
 
Во состав на Општината влегуваат 12 населени места и тоа: Илинден, Марино, Кадино, 
Мралино, Ајватовци, Бунарџик, Миладиновци, Бујковци, Мршевци, Бучинци, Текија и 
Дељадровци. 
 
Според пописот на населението од 2002 година, вкупниот број жители изнесува 15.894, 
кои живеат во 4.298 домаќинства или просечно по 3,7 членови во домаќинство. 
Густината на населеност изнесува 150 жители /km2. 
 
Според националната припадност, на територијата на Општина Илинден живее 
претежно македонско православно население и тоа 13.959 жители (87,82%); Срби 912 
(5,73%); Роми 428 (2,69%); Албанци 352 (2,01%); Турци 17 (0,10%) и други 226 (1,41%). 
Според половата застапеност има 8.180 мажи или 51,5%, а 7.714 се жени или 48,5%. 
 
Според образовната структура, 95,7% од населението на возраст над 10 години е 
писмено. 
 
Структурата на населението на возраст над 15 години, според школската подготовка е 
следна: 

− без образование - 655 
− некомплетно основно образование - 1771 
− основно образование - 3774 
− средно образование - 6157 
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− вишо образование - 120 
− високо образование - 174 
− постдипломски студии - 2 

 
Како работоспособно население, на возраст над 15 години, има вкупно 12.639 граѓани, 
од кои активни се 6.486, а неактивни 6.153. Стапката на невработеност изнесува 34,6%. 
Од вкупниот број работоспособно население, стапката на вработеност е 37,7%. 
 
Најголем дел се вработени во градежништвото (преку 50%), потоа во индустријата 
(35%), во нестопанските дејности (5%), во земјоделството (5%) и друго. 
 
Бруто домашниот производ (БДП) по жител изнесува 11.964 САД $. 
 
Во последните пет години природниот прираст на населението изнесува просечно 1% 
годишно. 
 
Основното образование се изведува во 3 основни училишта од 1 - 8 одделение и 5 
подрачни училишта од 1 - 4 одделение, во кои настава посетуваат вкупно 1.900 
ученици. 
 
Примарната здравствена заштита на населението се извршува во: 3 државни 
здравствени станици и 6 приватни амбуланти од општа пракса; 2 државни и 2 приватни 
стоматолошки ординации; 1 државна и 1 приватна лабораторија. 
 
Ветеринарна заштита се изведува во 3 приватни ветеринарни станици. 
 
5.11. Природни вредности и реткости 
 
Подрачјето на планскиот опфат за спроведување на Урбанистичкиот план вон 
населено место за индустриски  комплекс Рафинерија на нафта „ОКТА“, општина 
Илинден, не се наоѓа во простор со посебни природни вредности кои подлежат на 
посебен режим на заштита утврден во Законот за заштита на природата (сл. весник на 
РМ бр: 67/04, 14/06 и 84/07). 
 
5.12. Стопански карактеристики 
 
Поради својата географска положба и богатата инфраструктура: струја, водовод, 
телефонска мрежа, локални и регионални патишта, железничка линија, аеродром, 
близината на главниот град, Општина Илинден претставува одлична средина за 
индустриски и економски развој, а тоа го потврдува и присуството на голем број 
поголеми и помали индустриски капацитети. Според пописот од 2002 година, на 
територијата на Општина Илинден регистрирани се 682 деловни субјекти од кои 240 се 
активни. Како позначајни стопански субјекти на територијата на општината се: 
Рафинеријата „ОКТА”, Аеродромот „Скопје”, Слободната економска зона „Бунарџик”, 
Месната индустрија „Никас”, Складиштето на АД „Макпетрол”; Живинарската фарма 
„Белимбегово”, Хотелот „Белви”, Авто куќа „ОПЕЛ” и др. 
 
Од вкупната територија на општина Илинден аграрна површина е 9.430 хектари. Во 
обработливо земјиште спаѓаат 6.980 ha (полјоделство 4.500 ha, градинарство 1.000 ha, 
овоштарство 500 ha) и пасишта 2.400 ha.  
 
Распределба на површините под земјоделско земјиште по култури изнесува: пченица 
1.100 ha, јачмен 1.200 ha, пченка 1.000 ha, репа 1.000 ha, сончоглед 200 ha, 
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градинарски култури 1.000 ha, фуражни култури 500 ha. Според сопственоста, 3.000 ha 
се државно земјоделско земјиште, а 6.430 ha се во приватна сопственост. 
 
Од наведените површини се гледа дека околу 88% од вкупната површина на атарот е 
аграрно земјиште, со што општината Илинден претставува подрачје со можност за 
развој на земјоделството. Под обработливи површини (ниви, лозја, градини, бавчи и 
сл.) припаѓаат вкупно 6.980 ha односно 74% од вкупната површина аграрно земјиште. 
 
Во Општината постојат 12 сточарски и живинарски фарми со околу: 700 крави, 5000 
свињи, 1000 кози, 500 овци и над 100.000 кокошки. 
 
5.13. Сообраќајна инфраструктура 
 
Општина Илинден има многу добра сообраќајна поврзаност, бидејќи преку нејзината 
територија минуваат делниците М-1, М-3 и М-4 од меѓународните автопати и тоа: 
коридорот 8 (Е-65), исток-запад и коридорот 10 (Е-75), север-југ. 
 
Низ територијата на Општина Илинден минува меѓународниот автопатот Е-75 во 
вкупна должина од 30 km и претставува главна крстосница за патните правци Скопје-
Куманово, Скопје-Велес и Куманово-Велес. 
 
Од сообраќајната инфраструктура има 200 км категоризирани локални патишта од кои: 
категоризирани улици - 67 km, макадам - 8 km, земјани патишта - 125 km. Од вкупната 
должина на сообраќајната мрежа, 75 km се асфалтирани. 
 
Исто така, низ Општината минува и железничката линија Белград-Скопје-Атина со 
вкупна должина од 18 km и две железнички станици. 
 
На територијата на општина Илинден се наоѓа и аеродромот „Александар Велики” со 
целата своја површина. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слика бр.11: Меѓународен автопат Е-75  
(дел од клучката Куманово - Скопје – Велес) 
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5.14. Хидротехничка инфраструктура 
 
Водоснабдување 
 
За потребите на водоснабдувањето на населението на Општина Илинден досега се 
изградени и сeуште се во изградба: регионален водоснабдителен систем и локални 
системи, а се користат и индивидуални бунари и пумпи. Поради сé поинтензивниот 
урбан и стопански развој, како и зголемувањето на вкупниот број жители, а и поради 
користењето на водата за пиење за индустриски и земјоделски цели, веројатно во 
краток временски период ќе биде достигнат максималниот капацитет на постоечките 
водоснабдителни системи. 
 
Единствен ресурс за водоснабдување на Општината се подземните води кои поради 
високото ниво и вкупните состојби на територијата на Општината изложени се на 
загадување и намалување на квалитетот и употребливоста. Причина за тоа се: 
рамничарската конфигурација на теренот со локални депресии, влијанието од реката 
Вардар, присуството на голем број септички јами кај домаќинствата и индустријата, 
испуштањето отпадни води директно на површината и во каналите за одводнување, 
слевањето на атмосферските води по површината на теренот, користењето на хемиски 
препарати во земјоделството итн. 
 
Во овој момент реализиран е само еден дел од регионалниот водоснабдителен систем 
и тоа за населените места во Општина Илинден. Од регионалниот водовод со вода за 
пиење се снабдуваат 12.859 жители од шест населени места и тоа: Илинден, Марино, 
Кадино, Мралино, Бунарџик и Ајватовци. На овој водовод се планира приклучување на 
Мршевци и Бучинци, а од него користат вода и повеќе индустриски капацитети во 
Општината. Со овој водоснабдителен систем стопанисува ЈКП „Илинден”. 
 
Во 8 населени места функционира водоводна мрежа за снабдување со чиста вода за 
домаќинствата и тоа: 5 н.м. се снабдуваат преку Регионалниот водовод; 2 н.м. се 
снабдуваат преку водоводниот систем на Рафинеријата ОКТА; а едно н.м. се снабдува 
преку локален водоводен систем. 
 
Во останатите 4 н.м. во тек е изградбата на водоводен систем, односно, приклучување 
на постојните водоводни системи. Со тоа, околу 90% од Општината ќе биде покриена 
со водоводна мрежа. 
 
Како извориште на вода, се користи вода од бунари лоцирани во атарот на н.м. 
Јурумлери (општина Гази Баба), покрај рагионалниот пат кон Петровец и реката 
Вардар од другата страна. Постојат два бунара со капацитет од околу 30 l/s. Во 
моментов во изградба се уште два бунари. Со пумпи, преку хлоринаторна станица и 
потисен цевковод водата се потиснува до заедничките резервоари лоцирани во 
населените места Бунарџик (2 резервоара со запремина од по 500 m3) и Ајватовци (1 
резервоар со запремина од 500 m3).  
 
Локален систем за водоснабдување користи Рафинеријата „ОКТА”. Водата се зафаќа 
од 5 бунари лоцирани, исто така, во атарот на н.м. Јурумлери. На овој систем 
приклучени се и населените места Бујковци и Миладиновци и авто-базата на „Млаз” - 
Богданци. Од јуни 2004 година, водоснабдителниот систем на ОКТА (систем 
Миладиновци-Бујковци) премина во надлежност на ЈКП „Илинден” и во тек е 
приклучувањето на Текија и Дељадровци на овој систем. 
 
Населеното место Мршевци се снабдува со вода преку локален водоснабдителен 
систем, со зафаќање на подземните води од бунари, во близина на населеното место и 
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пумпање во резервоар со капацитет од 400 мі. Населеното место Бучинци е со 
нерешено прашање за водоснабдување. 
 
Постои и локален систем за поранешната Живинарска фарма „Белимбегово”. Зафаќа 
вода од бунар лоциран во н.м. Илинден, во месноста Шамак. Денес вода од овој 
систем користи краварската фарма и други објекти во склоп на ДЗС „Илинден”. 
Аеродромот  има свој локален систем за водоснабдување. Вода зафаќа од бунари во 
непосредна близина на н.м. Кадино, која со пумпи, преку резервоар што се наоѓа во 
близина на Миладиновци, се дистрибуира до објектите на аеродромот. Од 
регионалниот водовод со вода се снабдуваат 12.859 жители, а од локални системи и 
извори се снабдуваат 3.035 жители. 
 
Вкупната потрошувачка на вода од регионалниот водовод за 2004 година изнесува 
околу 650.000 m3/год. Загубите во дистрибуцијата достигнуваат над 25% или околу 
160.000 m3/год. 
 
Локалниот водовод на Рафинеријата „ОКТА” обезбедува 1.710.000 m3/год, од кои 
974.000 m3/год за технолошкиот процес, 438.000 m3/год за вработените, 288.000 m3/год 
за населените места Миладиновци и Бујковци и 10.000 m3/год за авто-базата на „Млаз” 
- Богданци. 
 
Локалниот водовод во Мршевци обезбедува околу 90.000 m3/год. За потребите на 
индустријата се зафаќа околу 1.200.000 m3/год. 
 
Квалитет на води 
 
Квалитетот на водата за пиење, како од Регионалниот водовод така и од локалниот 
водовод редовно се контролира, двапати месечно. Исто така, испитување и контрола 
се врши и на индивидуалните бунари и пумпи во домаќинствата, барем еднаш годишно  
Според прикажаното на Табела 4, н.м. Ајватовци, Илинден, Миладиновци, Мралино, 
Мршевци, Текија, имаат проблем со квалитетот и квантитетот на водата за пиење.  
 
Табела 4: Исправност на водата за пиење според мерењата  

Физичко - х емиски Бактериолошки Мерно место Број на 
мостри Исправни Неисправни Исправни Неисправни

Период: 1.01.2001 - 31.12.2002 
Ајватовци 7 5 2 4 3 
Илинден 67 65 2 61 6 
Бујковци 4 4 / 4 / 
Бунарџик 8 8 / 6 2 

Дељадровци 8 8 / 5 3 
Кадино 5 5 / 5 / 
Марино 10 10 / 10 / 

Миладиновци 9 8 1 8 1 
Мралино 14 13 1 13 1 
Мршевци 28 28 / 26 2 
Текија 4 1 3 3 1 

Период:1.01.2003-31.12.2004 
Илинден 65 64 1 64 1 
Кадино 5 5 / 5 / 
Марино 5 4 1 4 1 

Миладиновци 27 27 / 27 / 
Мралино 5 4 1 5 / 
Мршевци 28 23 5 23 5 
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Текија 12 9 3 4 8 
Период:1.01.2005-18.04.2005 

Илинден 8 8 / 8 / 
Мршевци 10 6 4 9 1 

ЈЗО Завод за здравствена заштита – Скопје 
 
Според добиените податоци, во Општината има вкупна потрошувачка на вода (за 
пиење, за домаќинствата, за индустријата и др.) над 2.700.000 m3/год, од што може да 
се очекува дека количината на отпадните води е најмалку 1.800.000 m3/год. 
 
Отпадни води 
 
На целата територија на општина Илинден, во населените места, нема изградено 
канализационен систем за зафаќање и одведување на фекалните и атмосферските 
отпадни води, а проблемот со отпадните води кај домаќинствата и стопанските субјекти 
е решаван индивидуално. 
 
Отпадните води од домаќинствата и другите водокорисници се испуштаат во 
индивидуални септички јами изградени во дворните места, а кои во најголем процент 
се непрописно изведени, се користат попивателни бунари или отпадните води се 
испуштаат директно во каналите за одводнување. 
 
Фекалните води од септичките јами се испуштаат по површината на земјата или во 
каналите, без претходен третман, при што се јавуваат како непосредни загадувачи на 
подземните води, кои на овие локалитети се со високо ниво. Високото ниво на 
подземните води дополнително ја оневозможува функционалноста, дури и на прописно 
изведените септички јами и попивателни бунари. Според добиените информации, 
најголемиот број жалби и пријави кои се поднесуваат во Општината се однесуваат 
токму на проблемите со фекалната канализација. 
 
Атмосферските води се пуштаат слободно да се слеваат по површината на теренот, а 
се одведуваат преку каналите за одводнување, доколку конфигурацијата на теренот го 
овозможува тоа. Во други случаи, особено при интензивни врнежи, атмосферските 
води се задржуваат на површината предизвикувајќи поплави на значаен дел од 
површините во Општината. 
 
Земајки во предвид дека на територијата на Општината се наоѓаат Рафинеријата 
„ОКТА” (која има своја пречистителна станица), комплексот складишта за течни горива 
на Макпетрол, големи живинарски фарми, како и повеќе мали и средни идустриски 
погони како пилани, производство на хартија, текстил, хемиски погони, кои главно 
имаат септички јами за отпадната вода, но испуштаат отпадна вода и во каналите за 
одводнување, поради што проблемот со отпадната вода е многу изразен. 
 
Бидејќи нема организирано прифаќање на отпадните води и не се води никаква 
евиденција за количеството отпадни води (како и за нивниот состав), според 
нормативите и водата што се троши за водоснабдување, може да се очекува најмалку 
830.000 m3/год отпадни води од индустријата, минимум 30.000 m3/год и најмалку 
1.000.000 m3/год од домаќинствата. 
 
Сето ова претставува сериозен извор на загадување на животната средина, особено 
на почвата и подземјето и оформува жаришта на најразлични заразни заболувања. 
Сомнителниот квалитет на водата за пиење од локалните системи за водоснабдување 
и од индивидуалните бунари е директна последица на ваквите состојби и е 
потенцијален предизвикувач на многубројни зарази и болести кај населението и 
добитокот. 
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Поради својата местоположба, општината има околу 60 km канали за одводнување и 
наводнување од кои, 2 се главни со вкупна должина од 20 km, а останатите се 
споредни, помали канали. 
 
Има само 2 km канализациона мрежа за прифаќање и одвод на атмосферската вода од 
улиците. 
 
Според состојбата на теренот се заклучува дека поранешниот систем за одводнување 
и наводнување на Скопско Поле, особено во населените места, е претворен во 
отворен колекторски систем за отпадни води. Воедно, тој ја има изгубено основната 
функција за прифаќање и одведување на високите подземни води, така што, при 
обилни врнежи доаѓа до поплавување на површини од Општината, особено во 
населените места Илинден, Марино, Кадино, Мралино и Миладиновци. 
 
Во рамките на планскиот опфат т.е. во индустрискиот комплекс, управувањето со 
течениот отпад, односно пречистувањето на отпадната вода се врши во пречистителна 
станица во ОКТА, во три фази: механичка,физичко-хемиска, биолошка.  
 
Пречистената отпадна вода пред влез во реципиентот Бујковачка река е со квалитет во 
согласност прописите на Легислативата за води и Водостопанската дозвола на ОКТА.  
 
Редукција на течен отпад, како и потрошувачка на вода се обезбедува преку: 
 

− 3атворен рециркулирачки разладен систем со разладни кули 
− Вракање и повторна употреба на кондензатот 
− Употреба на посебни линии за поедини течни отпади, така да оптеретувањето 

не е лоцирано во линии каде се испушта пречистената вода 
− Мешање и пред-процесирање на струите од течен отпад со слични 
− карактеристики 
− Изградба на Постројка за пречистување на кисели води, како следенчекор и дел 

од управувањето со технолошките води во ОКТ А. 
− Намалување на течниот отпад преку повторно процесирање на нафтени талози 

 
Во ОКТА- Рафинерија на нафта постојат четири вида посебни канализациони мрежи 
и тоа: 

− производно-индустриска канализација 
− санитарна канализација 
− шламова канализација 
− атмосферска канализација. 

 
Подземниот катастар, односно канализационите мрежи кои ги поврзуваат процесните 
единици со пречистителната станица се изведени од ПВЦцевки а димензионирани да 
ги прифатат сите создадени отпадни води. 
Сите канализациони системи се опремени со придружни објекти како и со ревизиони 
и друг вид шахти. 
 
Анализите на отпадната вода се вршат секојдневно во контролната лабораторија во 
Рафинеријата.  
 
 
Индустриската отпадна вода влегува во пречистителната станица со следниот 
квалитет: 
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маслени материи до 5000 mg/I 
суспендирани материи - до 300 mg/I 
- БПК до 250 mg/l 
-ХПК до 250 mg/l 
- рН вредност 7,5 -;- 8,5 

 
Санитарната отпадна вода не содржи ниту минимални количество на нафтени 
деривати ниту други хемикалии. Истата оди директно на бактериолошко 
пречистување. 
 
Атмосферските води што се создаваат при врнежи или при топење на снегот на 
локацијата на Рафинеријата, преку атмосферска канализација одат на комплетно 
пречистување во пречистителната станица. Со тоа и најмало колочество на 
нафтените деривати е опфатено со системот за пречистување. 
 
Пречистената отпадна вода при вливот во реципиентот го има следниот квалитет: 
 
-вкупни маслени материи до 15 mg/I 
-минерални масла до 3 mg/I  
-суспендирани материи - до 20 mg/l  
- БПК до 20 mg/l 
-ХПК до 100 mg/l 
- рН вредност 7,5  

 
 
5.15. Енергетска и телекомуникациска инфраструктура 
 
Населените места на територијата на Општина Илинден се 100% електрифицирани, но 
квалитетот и квантитетот на електричната енергија не ги задоволува потребите. 
Од електро-енергетската инфраструктура локалитетот е поврзан со далекуводна 110kV 
мрежа. 
 
Во рамките на планскиот опфат снабдувањето со електрична енергија е со два 
трансформатора 110/6 kV и со сопствена термоелектрична централа (ТЕЦ) со 
инсталирана снага од 16MW. Во ТЕЦ се инсталирани три турбини, две од по  6 MW и 
една од 4 MW, со што Рафинеријата е максимално обезбедена од состојба да остане 
без електрично напојување. 
 
За потребите  на Рафинеријата низ Општината поминува нафтоводот од Солун 
 
Сите населени места се покриени со телефонска мрежа, а двете автоматски централи 
ги задоволуваат потребите. 
 
До локалитетот постои телефонска мрежа, а поврзувањето со најблиската реонска 
централа е изведено со подземни кабли. 
 
Во АНЕКС 4 даден е извод од Просторниот План на Република Македонија – 
Енергетика и енергетска инфраструктура 
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6.0. ВЕРОЈАТНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТ СРЕДИНА 
 
При изготвувањето на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина 
извршени се анализи на веројатните влијанија при имплементација на планскиот 
документ, при што истите се детерминираат како влијанија кои позитивно се 
рефлектираат врз животнат средина и оние кои предизвикуваат негативни ефекти врз 
нејзините медиуми и области. 
 
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 Планот. За нив 
(поединечните проекти), во подоцнежната фаза на имплементација на урбанистичкиот 
план, за секој поодделно ќе се изработува оцена на нивното влијание врз животната 
средина и тоа во фаза на градба, оперативна и постоперативна фаза. 
 
Имајќи го во предвид фактот дека овој Урбанистички план вон населено место 
претставува континуитет на урбанистичкиот развој, односно континуитет на веќе 
изработена урбанистичка документација од 1975 година, која е во целост реализирана 
со постојната Рафинерија на нафта „ОКТА“, при анализата на влијанијата врз 
животната средина, нужно треба да се вклучат искуствата од долгодишното работење 
на овој индустриски комплекс. Од голема помош се и сознанијата кои стојат на 
располагање за веќе превземените мерки и решенија (и / или оние кои ќе се превземат) 
од страна на Операторот за заштита на животната средина, односно намалување и 
неутрализација на негативни влијанија врз животната средина. 
 
Со имплементацијата на Урбанистичкиот план вон населено место за индустриски 
комплекс Рафинерија на нафта „ОКТА“ – Миладиновци, општина Илинден, Плански 
период 2009-2019година,  се очекуваат позитивни влијанија врз социо-економскиот 
развој на Општинатa и пошироко за Регионот и Државата, заради создавање на  
развојни  и инвестициони можности кои АД “ОКТА” во иднина планира да ги оствари. 
Со овој Урбанистички план ќе се овозможи зголемување на процентот на изграденост и 
коефициентот на искористеност во рамките на постојниот плански опфат, притоа 
користејќи ја постојната инфраструктура и незафаќање на ново  земјоделско земјиште. 
 
На ваков начин уште подобро ќе се искористат предностите што ги нуди 
местоположбата на овој индустриски комплекс. Имено, од петте оски на развој во 
Република Македонија, две (северната оска и оската север-југ) го опфаќаат овој 
комплекс. 
 
Влијанија врз населението и човековото здравје 
 
Со имплементација на планскиот документ се очекуваат позитивни влијанија врз 
демографскиот развој на населението од околината. Можноста за отворањето на нови 
работни места, истовремено заради атрактивноста на комплексот, ќе доведе до 
зголемување на нивото на животен стандард, што ќе резултира со намалување на 
миграцијата село-град.  
 
Од друга страна, имплементацијата на Урбанистичкиот план може да има локално 
негативно влијание врз здравјето на населението што е во непосредна близина на 
планскиот опфат, (бучава, емисии во воздухот, мирис, итн.) од работењето на  
Рафинеријата на нафта ОКТА. 
 
Нивниот интензитет и обем детално ќе биде анализиран со изработка на соодветни 
студии за оцена на влијнието на проектите врз животнат средина и соодветни 
елаборати за заштита на животната средина. 
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Влијанија врз почвата и подземните води 
 
Не се очекуваат значајни негативни влијанија врз почвата и подземните води како 
резултат на имплементација на Урбанистичкот план, односно како резултат на 
работата на индустрискиот комплекс, имајќи ги во предвид следното: 
 

− При редовно работење на овој индустриски комплекс нема емисија на 
загадувачки супстанции во почва и подземни води, во рамките на планскиот 
опфат и надвор од него, 

 
− Во рамките на стопанскиот комплекс нема сопствени депонии на отпад 

(индустриски и/или друг отпад), 
 
− Во идните развојни планови не се предвидуваат процесни дејности кои ќе 

генерираат емисии во почвата или создавање на сопствени депонии на отпад. 
 

− Единствено истекување на полутанти во почвата е можно при акцидентни 
ситуации. По настанување на неколку хаварии во минатото и превземањето на 
соодветни мерки и решенија за заштита, таквата можност е сведена на 
минимум. Од 1985 година до сега во Рафинеријата се нема случено хаварија на 
вкупната инсталација со истечување на нафта и нафтени деривати врз почвата. 

 
Во прилог на ваквата оцена, а со цел да се сведе на минимум загадувањето на почвата 
и подземните води во случај на акцидентни ситуации, одат и превземените мерки и  
низата градежни и технолошки решенија: 
 

− Опремата на процесните постројки вклучувајќи ги и пумпните станици каде е 
можно истекување на нафтени деривати се поставени во бетонирани 
непропустливи танквани. Во бетонираните танквани поставени се шахти кои се 
поврзани со индустиската канализација, во која се влива секоја капка на 
деривати што може да истече при различни видови манипулација (дренирање, 
чистење итн.). 

 
− Пунктовите за утовар и истовар на нафтените деривати исто така се бетонирани 

со непропустлив бетон на нафтените деривати. Сите овие пунктови се поврзани 
преку шахти со индустиската канализација во која се слива секоја капка 
истурена на површината при манипулациите, перења и сл. 

 
− За сите резервоари во кои се складира сурова нафта, меѓуфазни производи и 

готовите нафтени деривати, уште со проектирање се превземени марки за 
заштита на почвата. Имено, резервоари се поставени врз специални бетонски 
фундаменти со хидроизолација и со определен нагиб, со што веднаш може да 
се детектира било какво течење на нафта и нафтените деривати при појава на 
перфорација на подот од резервоарот. Исто така, околу резервоарите се наоѓат 
заштитни насипи поврзани со индустриската канализација. 

 
− Магистралните технолошки цевоводи по кои се транспортира нафта и нафтени 

деривати поставени се надземно, на бетонски фундаменти, што овозможува 
лесно детектирање на евентуални протекувања. 

 
− Квалитетот на подземните води од евентуално загадување од нафта и 

нафтените деривати се следи преку вградените пиезометри на локацијата во и 
надвор од Рафинеријата. 

 

Технолаб, Скопје 31



 
Извештај за СОЖС за Урбанистички план вон населено место за индустриски комплекс 
Рафинерија на нафта „ОКТА“-Миладиновци, општина Илинден, Плански период 2009-2019 

Индиректното негативно влијание врз квалитетот на почвата како резултат на 
емисијата на загадувачки супстанции во воздухот од согорувачките процесни 
технологии се проценуваат како не многу значајни, со оглед на нивните концентрации 
кои се во рамките на МДК, како и големата висинат на емисионите точки. 
 
Влијанија врз површинските води 
 
Досегашното искуство и востановениот принцип на работа на индустрискиот комлекс 
наложува сите отпадни води кои се испуштаат во површинскиот реципиент да бидат 
претходно пречистени. 
 
И во идните развојни планови со благо зголемување на процентот на изграденост, 
евентуалните новогенерирани отпадни води ќе бидат претходно прочистувани пред да 
се испуштат во површинскиот реципиент – Бујковачка Река, (чиј водотек спаѓа во III 
категорија според Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и 
подземните води) 
 
Имајќи го ова во предвид, може да се заклучи дека не се очекуваат значајни негативни 
влијанија врз површинските води.  
 
Имено, во Пречистителната станица на индустрискот комплекс се пречистуваат: 
 

− индустриските отпадни води, 
− санитарните отпадни води и 
− атмосферските води 

 
Индустриските отпадни води се усмерени кон пречистителна станица по две 
индистриски линии и една шљамова линија. Тие се пречистуваат од маслени материи 
(нафта, нафтени деривати и хемикалии од органско потекло кои се користат при 
преработка на нафтата) и механички примеси во три блока и тоа за: механичко 
прочистување, физичко-хемиско пречистување и биолошко пречистување 
 
Санитарните отпадни води се мешаат со индустриските отпадни води и заедно се 
упатуваат на биолошко пречистување. Пречистените води, преку канал се испуштаат 
во реципиентот. 
 
На каналот за атмосферски води, изграден е бетонски базан - сепаратор 
(нафтооделител). Пред излезот, во нафтооделителот има преграда. Водата која 
поминува под преградата, се усмерува кон реципиентот. Евентуално присутните 
маслени материи кои се собираат на површината преку собирен олук се усмеруваат во 
собирната шахта, а од таму во пречистителната станица. 
 
Издвоените нафтените талози (маслените материи) од механичкиот блок за 
пречистување се собираат во собирен резервоар, а оттаму се носат во резервоари 
каде се припремаат за повторна преработка (репроцесирање во постројката за 
атмосверска дестилација на суровата нафта). 
 
Влијанија врз воздухот  
 
Со имплементација на Урбанистичкиот план можни се негативни влијанија врз 
квалитетот на амбиентниот воздух како последица на работата на индустрискиот 
комплекс „ОКТА“ Рафинерија на нафта. Сепак, со превземање на соодветни мерки и  
техничко-технолошките решенија во рамките на индустрискиот комплекс, се очекува 
намалување и неутрализирање на негативните влијанија и тоа: 
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− Димните гасови настанати во технолошкиот процес и Енергетика се емитираат 

преку оџаците високи 150 м и 80 м директно во атмосфера. Поради висината на 
оџаците и уште поголема стварна висина (која зависи од количество и брзината 
на димните гасови), како и поради метеоролошки услови на локацијата на 
Рафинеријата со голема учестаност на ветровите, расејувањето на димните 
гасови е големо. 

 
− Вишокот на ложив (технолошки) гас кој може да се јави од процесните постројки 

се усмерени на факел за согорување. Факелот со неговата висина од 35.6m 
обезбедува брзо мешање на димните гасови во атмосферата. 

 
− Испуштањето на јагленоводородните гасовите како последица од пореметен 

технолошки процес што може да настане во текот на работата, се усмеруваат за 
согорување на факелот, преку факелната инсталација која е разгранета низ 
целата Рафинерија до секој уред-опрема. 

 
− Сулфурводородниот гас (H2S) кој претставува нус производ при 

хидродесулфуризација на бензинските, дизелните фракции и фракционирање 
на гасови e елиминиран со изградбата на постројката за производство на 
елементарен сулфур (Claus постројка), што значи и намалување на емисијата на 
SO2. 

 
− За да се намали евапорацијата од суровата нафта и светлите нафтени 

деривати, складирањето се врши во резервоари кои се опремени со пливачки 
понтони и фиксни кровови.  

 
− Преработката на суровата нафта, како и процесирањето на нафтените фракции 

во процесните постројки се одвива во целосно херметизирани услови, што 
оневозможува било каква емисија. 

 
− При утовар на ТНГ гасот, за да се избегнат загубите и опасностите кои 

настануваат при утовар на авто цистерни, гасната фаза е усмерена во 
заедничка линија (уравнителна линија), која е поврзана со резервоарите каде е 
складиран ТНГ, но во исклучителни моменти може да се усмерат во факелната 
линија на согорување. 

 
− За намалување и целосно елиминирање на емисијата на јагленоводородни 

гасови од технолошко - индустриската канализација над капакот од секоја шахта 
се поставува ПВЦ фолија и метален обрач заполнет со песок. 

 
Мирис  
 
Се очекува појава на мирис како резултат на работата на индустрискиот комплекс 
„ОКТА“ Рафинерија на нафта што е во рамките на Урбанистичкиот план. 
Интензитетот на мирисот и степенот на дисперзија во околината, како и влијанието 
врз населението треба да бидат предмет на посебна обработка во рамките на 
Студија за оценка на влијанието врз животната средина. 
 

Влијанија предизвикани од бучава 
 
Појавата на бучава во работниот простор на Рафинеријата е резултат на работата на 
ротационата опрема поставена во компресорските станици, пумпните станици, од 
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вентилаторите, како и емисиите на бучавата на блокот печки на Т-010 и од котлите во 
Енргетика.  
 
Досегашните мерења на нивото на бучава на границата на планскиот опфат,  
покажуваат дека резултатите се во рамките на МДН (Максимално Дозволено Ниво). 
 
Заради тоа не се очекуваат значајни негативни влијанија врз животната средина 
предизвикани од зголемена бучава надвор од индустрискот комплекс.  
 
Влијанија предизвикани од управувањето со отпадот 
 
Имајќи го во предвид досегашното работење на индустрискиот комплекс и начинот на 
управување со генерираниот отпад, како и предвидените плански решенија, може да се 
заклучи дека негативните влијанија од управувањето со отпад нема да бидат значајни.  
 
Имено, во ОКТА Рафинерија најголемиот дел од отпадот се генерира кај процесните 
постројки, резервоарскиот парк и енергетскиот блок. 
 
Отпадот што се создава во Рафинеријата може да се подели на: 

− комунален отпад кој се изнесува од Рафинеријата, 
− комерцијален отпад кој се продава, 
− отпад добиен од технолошките постројки кој е складиран во базените на 

Пречистителна станица, 
− мил добиен при биолошкиот третман на водата и складиран во базените на 

Пречистителна станица, 
− Рафинеријата нема сопствена депонија во кругот на индустрискиот комплекс. 

Отпадот добиен од технолошките постројки и милот е складиран во 
водонепропусливи армирано бетонски базени на Пречистителна станица. 

 
Во рамките на инсталацијата постојат складишни отворени бетонски базени, и тоа: 
хаваријни базени, базени за складирање на шљам и базени за складирање мил. 
 
Хаваријни базени се бетонирани со водонепропуслив бетон и наменети за прифаќање 
на вишокот индустриски води кои во  одредени моменти Пречистителната станица 
неможе да ги прифати. Во овие базени се врши издвојување на седиментите и 
нафтените талози од водата. Нафтените талози кои пливаат на површината со помош 
на пумпа се усмеруваат во резервоарите за преработка. Водата се усмерува на 
третман на Пречистителна станица. Седиментите кои се во мали количини остануваат 
и се складитраат на дното од базените. 
 
Базените за складирањена шљам се бетонирани со водонепропуслив бетон и 
наменети за прифаќање на шљамот од Енергетика, механичкиот дел, флотаторот и 
пената од флотаторот од Пречистителна станица. Во базените се врши ладна 
сепарација. На дното се издвојува потежок талог, претежно со неоргански седименти, 
сиромашен со јаглеводороди, во средината се наоѓа вода со неоргански и органски 
примеси и колоидни соединенија и на површината претежно нафтен талог. 
 
Нафтениот талог, кој е на површината е во течна или во полутечна состојба и во летни 
периоди со пумпи се усмерува во резервоарите за понатамошна преработка. Водата 
преку преливи се враќа на третман во Пречистителна станица. Издвоениот потежок 
талог претежно со неорганско потекло и примеси на тешки јагленоводороди останува и 
се складира на дното од базените. 
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Базените се предвидени за период од дваесетина години, но бидејки Рафинеријата 
работи со намален капацитет од стартот до сега, во базените сеуште има доволен 
простор за нормално работење. Овој талог треба дополнително да се решава со 
соодветен третман. 
 
Отпадниот мил кој се носи во базени, се состои од ферментиран талог од двослојниот 
таложник и вишокот мил од биолошкиот дел, претходно стабилизиран во аераторот за 
стабилизација. Аеробно стабилизираниот мил не шири непријатен мирис. Од 
пуштањето во работа на Рафинеријата до денес со овој отпад е заполнет само еден 
базен од околу 5% од неговиот волумен. 
 
Влијанија врз флората и фауната 
 
Во околината на индустрискиот комплекс и во планскиот опфат нема поголеми водени 
површини  и површини со шумска вегетација. Исто така, не се евидентирани 
карактеристични видови од флора и фауна, ендемични и загрозени видови, како и 
карактеристични живеалишта. 
 
Имплементацијата на овој Урбанистички план подразбира користење на постојните 
парцели со благо зголемување на процентот на изграденост и коефициентот на 
искористеност во рамките на постојниот плански опфат,  притоа обезбедувајќи 
концепциски решенија и мерки за заштита на животната средина. Тоа практично значи 
дека нема да настанат зафаќања на нови простори, односно дополнителни директни 
влијанија на флората и фауната во ова подрачје.  
 
Со доследното спроведување на законските обврски за заштита на животната средина  
и посебно на нејзините медиуми (вода, воздух, почва), при реализацијата на овој 
Урбанистички план, евентуалните негативни влијанија врз флората и фауната ќе се 
сведат на минимална можна мера.  
 
Влијанија врз културното наследство 
 
На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културни наследства, 
па индустрискиот комплекс нема да има никакво влијание. 
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7.0.  ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И 
НЕУТРАЛИЗАЦИЈА НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА 

 
Соодветно на влијанијата, односно на причините кои допринесуваат планскиот 
документ да има негативни влијанија врз животната средина, планирани се мерки за 
заштита, намалување и неутрализирање на овие влијанија.  
 
Мерки за намалување на влијанијата врз населението и човековото здравје 
 
Имплементацијата на планскиот документ се очекува позитивно да влијае врз 
демографскиот развој на населението од околината.  
 
Што се однесува до заштита и намалување на негативните влијанија врз човековото 
здравје, кои се последица на работењето на Рафинеријата на нафта „ОКТА“, 
доследното спроведување на планските решенија за сообраќајната инфраструктура 
(појаси заштитно зеленило), третман на отпадните води, организирано управување со 
отпадот и сл. ќе бидат доволна гаранција за директа и индиректна заштита на 
човековото здравје. Имено, со овие решенија можноста за загадување на медиумите 
на животната средина (почва, површински и подземни води и воздух) ќе се сведе на 
минимум, а со самото тоа и можноста за загрозување на човековото здравје. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз почвата и подземните води 
 
Доследното придржување кон мерките за заштита од непредвидени хавариски 
ситуации, во целост ќе ја елиминира опасноста од евентуални загадувања на почвата и 
подземните води. 
 
Дополнителни мерки не се потребни.  
 
Мерки за заштита на површинските води 
 
Мерките се вградени во техничките и организациони решенија на планскиот документ, 
односно придржување кон принципот сите отпадни води претходно да бидат 
прочистени во соодветните пречистителни станици пред да бидат испуштени во 
површинскиот рципиент. 
 
Дополнителни мерки не се потребни.  
 
Мерки за намалување на влијанијата врз воздухот  
 
Мерките главно се однесуваат на доследно спроведување на технолошката и 
работната дисциплина, имајќи ги во предвид техничко-технолошките и 
организационите решенија кои се веќе имплементирани во досегашното работење, 
како и вградените и предвидените плански решенија (заштитни зелени појаси, добра 
сообраќајна инфраструктура), со цел намалување и неутрализирање на негативните 
влијанија. 
 
Мерки за намалување на влијанијата предизвикани од бучава 
 
Не се очекуваат значајни  влијанија врз животната средина надвор од индустрискот 
комплекс предизвикани од зголемена бучава  
 
Дополнителни мерки не се потребни.  
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Мерки за намалување на влијанијата предизвикани од управувањето со отпадот 
 
Мерките за намалување на влијанијата од управувањето со отпадот се однесуваат на 
доследното исполнување на законските обврски за управувањето со него, бидејќи                  
останатите мерки се вградени во техничките и организациони решенија на планскиот 
документ - собирање и одведување на неопасниот отпад на легални депонии, а 
складирање на создадените талози во соодветните постојни базени.  
 
Во крајна инстанца, долгорочно гледано, празнењето на базените од насобраните 
талози треба да бидат предмет на посебна обработка во рамките на соодветни студии 
за оценка на влијанието врз животната средина и елаборати за заштита на животната 
средина. 
 
Мерки за намалување на влијанијата врз флората и фауната 
 
Со оглед на тоа дека при реализацијата на овој Урбанистички план нема директни 
афектирања врз флората и фауната, предвидените мерки за неутрализација и 
намалување на влијанијата врз медиумите и областите на животната средина (вода, 
воздух, почва, бучава, управување со отпад) индиректно ќе придонесат за 
зголемување на севкупната заштита на флорат и фауната во рамките на плнскиот 
опфат и во неговата околина. 
 
Мерки предвидени за заштита од несреќи и хаварии 
 
Мерки за заштита, пропишани со овој плански документ, преставуваат урбанистички 
мерки за заштита на опфатот од неповолни фактори и нивното негативно влијание на 
животната  и работната средина. 
 
Како најбитно, во мерки на заштита се смета оневозможување на појавата на 
неконтролирано градење, односно градењето без планска документација. Тоа секогаш 
претставува можност за изнаоѓање на импровизирачки решенија без притоа,  
комплексно да се предвидат мерки за решавање  на опасноста од природни стихии, 
ерозија, земјотреси, поплави, мерки за заштита од областа општонародна одбрана, 
заштита на изворишта на вода за пиење и сл.  
 
Со овој Урбанистички план концепциски се предвидуваат сите потребни мерки за 
заштита од несреќи и хаварии, придржувајки се притоа кон законските обврски од оваа 
област. 
 
Имено, во однос на заштитата од пожари, овозможено е обезбедување на потребната 
количина на вода за противпожарна заштита со која е снабден индустрискиот 
комплекс. Исто така, внатрешната сообраќајна инфраструктура, со соодветната 
широчина и пристапност на улиците до сите парцели од комплексот, овозможуваа 
лесен и брз пристап во случај на евентуален пожар. Оваа особеност исто така има 
голема предност не само во случаите на интервенција туку и при евакуација и 
спасување.  Секако дека и при понатамошната изработка на архитектонско-
урбанистичките проекти  детално ќе се разработи оваа заштита за секој од 
производните и помошните објекти, во зависност од нивната намена, пожарното 
оптоварување, типот на градба и сл. 
 
Со оглед на намената на просторот, постои можности за технолошки катастрофи. 
Заради тоа, работната и технолошката дисциплина претставуваат главни заштитни 
мерки, потпомогнати со веќе имплементираните безбедносни техничко-технолошки 
решенија за заштита од хаварии. 
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За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, задолжително треба да 
се 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 соодветни центри за обука. 
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8.0. АЛТЕРНАТИВИ 
 
При изработката на плански документи со кои се предвидува уредување на простори 
наменети за изведување на проекти, нужно внимание треба да се обрне на споредбена 
анализа на повеќе алтернативни решанија. Анализата на алтернативите се прави од 
аспект на најдобро избрана локација, нејзината намена, економската оправданост и 
финансиските можности. Овие аспекти се разгледуваат со цел да се изнајде 
најдоброто решение кое ќе придонесе за максимална можна заштита на животната 
средина. 
 
Меѓутоа, со оглед на тоа што овој Урбанистички план вон населено место за 
индустриски комплекс Рафинерија на нафта “ОКТА” - Миладиновци, општина Илинден, 
Плански период 2009-2019, претставува  континуитет на веќе реализираната во целост 
планска документација (изработена пред повеќе од триесетина години), е со плански 
опфат во рамките на постојниот комплекс „ОКТА“, од страна на корисникот на 
просторот и изготвувачот на Планот, не се разгледувани алтернативни решенија. 
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9.0. ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 
 
Со реализација на Планот за мониторинг на животната средина ќе се приберат 
податоци кои можат да послужат за документирање на статусот на одреден медиум на 
животната средина (воздух, вода, почва) и нејзините области, како и следење на 
ефектите од применетите мерки за ублажување. Исто така, планот овозможува 
воспоставување на интерактивна врска помеѓу сите вклучени страни и претставува 
основа за надлежните институции, да го контролираат процесот на спроведување на 
законската регулатива и да донесуваат правилни одлуки.  
 
Основните цели на Планот за мониторинг се: 
 

• Да се потврди дека договорените услови при одобрувањето на планскиот 
документ се соодветно спроведени,  

• Да се потврди дека влијанијата се во рамките на предвидените или дозволените 
гранични вредности, 

• Да се овозможи управување со непредвидените влијанија или промени, 
• Да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат 

придобивките во однос на заштитата на животната средина. 
 
Реализцијата на Планот за мониториг подразбира следење на соодветни индикатори 
преку кои ќе се согледаат остварувањата на целите на планскиот документ, како и 
следење на промените на состојбата на медумите на животната средина  како резултат 
на имплементацијата на планскиот документ, во согласност со законските обврски. Тоа 
е прикажано во следната Табела 5. 
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Табела 5: План за мониторинг 

Цели Предмет Индикатори Мониторинг Верификација 

− Подобрување на 
квалитетот на 
живeењето и  
зголемување на 
животниот стандард 

− Население − Зголемен број на 
вработени; 

− Зголемен приход по глава 
на жител; 

− Зголемување на буџетот 
на Општината и пошироко 

− Редовен попис на 
населението;  

− Статистички извештаи; 
− Финансиски извештаи. 

− Завод за статистика; 
− Министерство за 

финансии. 

− Заштита на животната 
средина со 
имплементација на 
Планот 

− Сите медиуми на 
животната средина 

− Број на подготвените 
студии/елаборати за 
оцена на влијанијата врз 
животната средина. 

− Мониторинг над 
спроведување на мерките 
дефинирани во 
студиите/елаборатите за 
оцена на влијанијата врз 
животната средина. 

 

− МЖСПП  
− Локална самоуправа 

Илинден 

− Одржување на 
постојаното ниво на 
флора и фауна 

− Покарактеристични 
живеалишта 

− Задржан број на првично 
идентификувани 
живеалишта. 

− Мониторинг над видовите на  
живеалиштата 

− МЖСПП 

− Заштита на 
населението и 
биолошката 
разновидност од 
појава на бучава  

− Население  
− Фауна и 

живеалишта 

− Поставени заштитни 
бариери (доколку е 
потребно) 

− Измерено ниво на бучава 
− Задржан број на првично 

идентификувани 
живеалишта; 

− Евидентирани 
здравствени проблеми. 

− Мониторинг на нивото на 
бучава 

− Мониторинг на видовите на 
живеалиштата; 

− Статистики извештаи за 
здравствена состојба; 

− Министерство за 
животна средина и 
просторно планирање; 

 
− Републички завод за 

здравствена заштита; 

− Подобрување на 
квалитетот на 
воздухот 

− Квалитет на 
амбиентен воздух 

− Измерени концентрации 
на загадувачки 
супстанции во 
амбиентниот воздух 

− Измерени концентрации 
на загадувачки супстанци 
во одпадните гасови од 
испусти (емисија) 

− Монитотинг на квалитет на 
амбиетен воздух; 

 
− Монитотинг на емисии од 

испусти во атмосферата од 
производните и 
складиштните објекти. 

− Извештаи за 
реализацијана Планот, 

− Сопствен мониторинг од 
страна на операторот; 

− МЖСПП 
− Локална самоуправа 

Илинден 
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Цели Предмет Индикатори Мониторинг Верификација 

− Заштита на 
населението од појава 
на непријатен мирис 

− Население − Евидентирана 
непријатност од  мирис  

− Поставени филтри 
(доколку е потребно и 
можно), 

− Изведени техничко 
технолошки решенија за 
смалувањ на 
евапоративни процеси 

− Евидентирани 
здравствени проблеми. 

 

− Следење и мониторинг на 
мирис 

 
− Моделирање со признати 

модели за диспрезија на 
мирис 

 
 

− Следење на здравствената 
состојба на населението 

− Министерство за 
животна средина и 
просторно планирање; 

 
− Здравствени 

организации; 

− Зачувување на 
квалитетот на водата 

− Површински води 
− Подземни 

води/квалитет на 
вода за пиење од 
бунари во 
најблиските 
населби. 

 

- Квалитет на испуштена 
вода од пречистителната 
станица 

- Квалитет на површински 
води 

- Квалитет на вода за 
пиење  

- Степен на исправност на  
постојната канализациона 
мрежа и/или евентуално 
изведба на нова 
канализациона мрежа. 
 

− Мониторинг на квалитетот 
на водата на испуст од 
пречистителната станица. 

− Мониторинг на квалитет на 
површински води и води за 
пиење  

− МЖСПП и 
− Локална самоуправа 

Илинден 

− Зачувување на 
квалитетот на почвата 

− Почва во и надвор 
од планскиот 
опфат 

− Квалитет на почви во и 
надвор од планскиот 
опфат 

− Применети планови за 
управување со отпад; 

− Квалитет на амбиентниот 
воздух во дозволените 
граници. 

 

− Мониторинг на квалитетот 
на почвата. 

− МЖСПП и 
− Локална самоуправа 

Илинден 
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Цели Предмет Индикатори Мониторинг Верификација 

− Минимизирање на 
отпадот, рециклирање 
и повторна употреба 
во тековните 
активности 

− Медиуми на 
животната средина 

− Имплементирани  
програми за управување 
со отпад во сите фази на 
производсво;  

− Имплементирани мерки, 
предложени во 
студиите/елаборатите за 
оцена на влијанијата врз 
животната средина. 

− Следење на  
имплементација на 
програмите за управување 
со отпад. 

− Мониторинг на количини на 
одпад 

− МЖСПП и 
− Локална самоуправа 

Илинден 

− Минимизирање на 
појавите од несреќи и 
хаварии 

− Медиуми на 
животната средина 

− Применети препораки 
дадени во 
студиите/планови и 
програми за заштита од 
несреќи и хаварии. 

− Следење на степенот на 
имплементација на 
препораките дадени во 
студиите/планови и 
програми за заштита од 
несреќи и хаварии. 

− Извештај за реализација 
на Планот. 

 
 
 

Технолаб, Скопје 43 



 
Извештај за СОЖС за Урбанистички план вон населено место за индустриски комплекс 
Рафинерија на нафта „ОКТА“-Миладиновци, општина Илинден, Плански период 2009-2019 

10.0. НЕТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 
 
Урбанистичкиот план вон населено место за индустриски комплекс Рафинерија на 
нафта „ОКТА“ – Миладиновци, општина Илинден, Плански период 2009-2019година,  
претставува плански документ за кој е потребно да се спроведе постапка за 
Стратегиска оцена на животната средина и да се изготви соодветен Извештај (согласно 
Законот за животна средина – Сл. весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08) 
 
За просторот кој е предмет на изработка на Урбанистичкиот план во 1975 година е 
изработен Урбанистички план кој во потполност е реализиран. Со оглед на пројавениот 
интерес за развој и инвестирање во Рафинеријата на нафта “ОКТА”, како и заради 
настанатите измени во урбанистичката законска регулатива (донесување на нов Закон 
за просторно и урбанистичко планирање и нови правилници за планирање на 
просторот), се наложува потребата од изработка на Урбанистички план, за плански 
период 2009–2019 година, кој претставува  континуитет на урбанистичкиот развој.  
 
Планскиот опфат зафаќа површина од 142,02ha и се наоѓа во кругот на индустрискиот 
комплекс „ОКТА“ Рафинерија на нафта АД Скопје, на оддалеченост од околу 22 км од 
Скопје и на околу 18 км од Куманово.  
 
На предметниот локалитет, со Планот се утврдени следните класи на намени:  
Г Производство, дистрибуција и сервиси - Г1 Тешка и загадувачка индустрија и 
Д Зеленило и рекреација - Д2 заштитно зеленило. 
Урбанистичкиот план вон населено место се изработува за плански период од 10 
години (2009 - 2019 година). 
 
Главни цели на Урбанистичкиот план вон населено место претставуваат: 

− Создавање на реални услови за реализација на реурбанизација, односно 
услови за планирање на организирани простори за градба кои ќе бидат 
реализирани од страна на корисникот, 

− Создавање развојни  и инвестициони можности за АД “ОКТА” и Република 
Македонија во поширок смисол, 

- Обезбедување на концепциски решенија и мерки за заштита на животната 
средина, 

- Обезбедување на решенија и мерки за заштита и спасување, 
 
чие постигнување ќе се оствари преку: 

− Користење на постојните парцели  со благо зголемување на процентот на 
изграденост и коефициентот на искористеност, 

− Користење на постојната инфраструктура, 
− Незафаќање на ново  земјоделско земјиште, 
− Концентрација на производните капацитети и 
− Востановување на највисоки еколошки стандарди 

 
Врска со други плански документи: 

− Во 1975 година е изработена планска документација - Урбанистички план кој во 
потполност е реализиран, 

− Просторен план на Р.Македонија 2002-2020 година, 
− Нацрт Стратегијата за регионален развој на Република Македонија 2009-2019, 

Влада на Република Македонија, Министерство за локална самоуправа,  
− Нацрт Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија за период 

2008–2020 со визија до 2030, МАНУ, Скопје, јуни 2009 година,  
− Стратешки план за локален економски развој на општина Илинден 2006–2011, 

Втор Национален Еколошки Акционен План на РМ (НЕАП II, 2006),  
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− Локалниот Акционен План за животна средина за општина Илинден (ЛЕАП, 2006 
– 2012). 

 
Во случај на неспроведување на Урбанистичкот план ќе остане сегашната состојба која 
не овозможува развој и инвестирање во Рафинеријата на нафта “ОКТА” (имајќи го во 
предвид фактот дека се настанати измени во законска регулатива за урбанистичко 
планирање), кое практично значи отсуство на услови за планирање на простори за  
градба потребни за корисникот на локацијата. Покрај тоа, во ваков случај, ќе се стеснат 
можностите за изнаоѓање на одредени концепциски решенија и мерки за заштита на 
животната средина кои се планириани во идните активности на Операторот на 
индустрискиот комплекс. 
 
При изготвувањето на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина 
извршени се анализи на веројатните влијанија при имплементација на планскиот 
документ, при што истите се детерминираат како влијанија кои позитивно се 
рефлектираат врз животнат средина и оние кои предизвикуваат негативни ефекти врз 
нејзините медиуми и области. 
 
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 Планот. За нив 
(поединечните проекти), во подоцнежната фаза на имплементација на урбанистичкиот 
план, за секој поодделно ќе се изработува оцена на нивното влијание врз животната 
средина и тоа во фаза на градба, оперативна и постоперативна фаза. 
 
Имајќи го во предвид фактот дека овој Урбанистички план вон населено место 
претставува континуитет на урбанистичкиот развој, односно континуитет на веќе 
изработена урбанистичка документација од 1975 година, која е во целост реализирана 
со постојната Рафинерија на нафта „ОКТА“, при анализата на влијанијата врз 
животната средина, нужно треба да се вклучат искуствата од долгодишното работење 
на овој индустриски комплекс. Од голема помош се и сознанијата кои стојат на 
располагање за веќе превземените мерки и решенија (и / или оние кои ќе се превземат) 
од страна на Операторот за заштита на животната средина, односно намалување и 
неутрализација на негативни влијанија врз животната средина. 
 
Со имплементацијата на Урбанистичкиот план се очекуваат позитивни влијанија врз 
социо-економскиот развој на Општинатa и пошироко за Регионот и Државата, заради 
создавање на  развојни  и инвестициони можности кои АД “ОКТА” во иднина планира 
да ги оствари. Со овој Урбанистички план ќе се овозможи зголемување на процентот на 
изграденост и коефициентот на искористеност во рамките на постојниот плански 
опфат, притоа користејќи ја постојната инфраструктура и незафаќање на ново  
земјоделско земјиште. 
 
На ваков начин уште подобро ќе се искористат предностите што ги нуди 
местоположбата на овој индустриски комплекс. Имено, од петте оски на развој во 
Република Македонија, две (северната оска и оската север-југ) го опфаќаат овој 
комплекс. 
 
Исто така се очекуваат позитивни влијанија врз демографскиот развој на населението 
од околината. Можноста за отворањето на нови работни места, истовремено заради 
атрактивноста на комплексот, ќе доведе до зголемување на нивото на животен 
стандард, што ќе резултира со намалување на миграцијата село-град.  
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Од друга страна, имплементацијата на Урбанистичкиот план може да има локално 
негативно влијание врз здравјето на населението што е во непосредна близина на 
планскиот опфат, (бучава, емисии во воздухот, мирис, итн.) од работењето на  
Рафинеријата на нафта ОКТА. 
 
Нивниот интензитет и обем детално ќе биде анализиран со изработка на соодветни 
студии за оцена на влијнието на проектите врз животнат средина и соодветни 
елаборати за заштита на животната средина. 
 
Не се очекуваат значајни негативни влијанија врз почвата и подземните води како 
резултат на имплементација на Урбанистичкот план, односно како резултат на 
работата на индустрискиот комплекс, имајќи ги во предвид следното: 

− При редовно работење на овој индустриски комплекс нема емисија на 
загадувачки супстанции во почва и подземни води, во рамките на планскиот 
опфат и надвор од него, 

− Во рамките на стопанскиот комплекс нема сопствени депонии на отпад 
(индустриски и/или друг отпад), 

− Во идните развојни планови не се предвидуваат процесни дејности кои ќе 
генерираат емисии во почвата или создавање на сопствени депонии на отпад. 

− Единствено истекување на полутанти во почвата е можно при акцидентни 
ситуации. По настанување на неколку хаварии во минатото и превземањето на 
соодветни мерки и решенија за заштита, таквата можност е сведена на 
минимум. Од 1985 година до сега во Рафинеријата се нема случено хаварија на 
вкупната инсталација со истечување на нафта и нафтени деривати врз почвата. 

 
Во прилог на ваквата оцена, а со цел да се сведе на минимум загадувањето на почвата 
и подземните води во случај на акцидентни ситуации, одат и низата мерки и  градежно- 
технички решенија кои се превземени од страна на „ОКТА“. 
 
Досегашното искуство и востановениот принцип на работа на индустрискиот комлекс 
наложува сите отпадни води кои се испуштаат во површинскиот реципиент да бидат 
претходно пречистени. И во идните развојни планови со благо зголемување на 
процентот на изграденост, евентуалните новогенерирани отпадни води ќе бидат 
претходно прочистувани пред да се испуштат во површинскиот реципиент – Бујковачка 
Река,  Имајќи го ова во предвид, може да се заклучи дека не се очекуваат значајни 
негативни влијанија врз површинските води.  
 
Со имплементација на Урбанистичкиот план можни се негативни влијанија врз 
квалитетот на амбиентниот воздух како последица на работата на индустрискиот 
комплекс „ОКТА“ Рафинерија на нафта. Сепак, со превземање на соодветни мерки и  
техничко-технолошките решенија во рамките на индустрискиот комплекс, се очекува 
намалување и неутрализирање на негативните влијанија. 
 
Се очекува појава на мирис како резултат на работата на индустрискиот комплекс 
„ОКТА“ Рафинерија на нафта што е во рамките на Урбанистичкиот план. Интензитетот 
на мирисот и степенот на дисперзија во околината, како и влијанието врз населението 
треба да бидат предмет на посебна обработка во рамките на Студија за оценка на 
влијанието врз животната средина. 
 
Досегашните мерења на нивото на бучава на границата на планскиот опфат,  
покажуваат дека резултатите се во рамките на МДН (Максимално Дозволено Ниво). 
Заради тоа не се очекуваат значајни негативни влијанија врз животната средина 
предизвикани од зголемена бучава надвор од индустрискот комплекс.  
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Имајќи го во предвид досегашното работење на индустрискиот комплекс и начинот на 
управување со генерираниот отпад, како и предвидените плански решенија, може да се 
заклучи дека негативните влијанија од управувањето со отпад нема да бидат значајни.  
 
Имено, во ОКТА Рафинерија најголемиот дел од отпадот се генерира кај процесните 
постројки, резервоарскиот парк и енергетскиот блок. 
 
Отпадот што се создава во Рафинеријата може да се подели на: 

− комунален отпад кој се изнесува од Рафинеријата, 
− комерцијален отпад кој се продава, 
− отпад добиен од технолошките постројки кој е складиран во базените на 

Пречистителна станица, 
− мил добиен при биолошкиот третман на водата и складиран во базените на 

Пречистителна станица, 
− Рафинеријата нема сопствена депонија во кругот на индустрискиот комплекс. 

Отпадот добиен од технолошките постројки и милот е складиран во 
водонепропусливи армирано бетонски базени на Пречистителна станица. 

 
Во рамките на инсталацијата постојат складишни отворени бетонски базени, и тоа: 
хаваријни базени, базени за складирање на шљам и базени за складирање мил. 
 
Во околината на индустрискиот комплекс и во планскиот опфат нема поголеми водени 
површини  и површини со шумска вегетација. Исто така, не се евидентирани 
карактеристични видови од флора и фауна, ендемични и загрозени видови, како и 
карактеристични живеалишта. 
 
Имплементацијата на овој Урбанистички план подразбира користење на постојните 
парцели со благо зголемување на процентот на изграденост и коефициентот на 
искористеност во рамките на постојниот плански опфат,  притоа обезбедувајќи 
концепциски решенија и мерки за заштита на животната средина. Тоа практично значи 
дека нема да настанат зафаќања на нови простори, односно дополнителни директни 
влијанија на флората и фауната во ова подрачје.  
 
Со доследното спроведување на законските обврски за заштита на животната средина  
и посебно на нејзините медиуми (вода, воздух, почва), при реализацијата на овој 
Урбанистички план, евентуалните негативни влијанија врз флората и фауната ќе се 
сведат на минимална можна мера.  
 
На просторот кој се наоѓа во планскиот опфат не се регистрирани културни наследства, 
па индустрискиот комплекс нема да има никакво влијание. 
 
Соодветно на влијанијата, односно на причините кои допринесуваат планскиот 
документ да има негативни влијанија врз животната средина, планирани се мерки за 
заштита, намалување и неутрализирање на овие влијанија.  
 
Имплементацијата на планскиот документ се очекува позитивно да влијае врз 
демографскиот развој на населението од околината. Што се однесува до заштита и 
намалување на негативните влијанија врз човековото здравје, кои се последица на 
работењето на Рафинеријата на нафта „ОКТА“, доследното спроведување на 
планските решенија за сообраќајната инфраструктура (појаси заштитно зеленило), 
третман на отпадните води, организирано управување со отпадот и сл. ќе бидат 
доволна гаранција за директа и индиректна заштита на човековото здравје. Имено, со 
овие решенија можноста за загадување на медиумите на животната средина (почва, 
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површински и подземни води и воздух) ќе се сведе на минимум, а со самото тоа и 
можноста за загрозување на човековото здравје. 
 
Доследното придржување кон мерките за заштита од непредвидени хавариски 
ситуации, во целост ќе ја елиминира опасноста од евентуални загадувања на почвата и 
подземните води. Дополнителни мерки не се потребни.  
 
Мерките за заштита на површинските води се вградени во техничките и организациони 
решенија на планскиот документ, односно придржување кон принципот сите отпадни 
води претходно да бидат прочистени во соодветните пречистителни станици пред да 
бидат испуштени во површинскиот рципиент. Дополнителни мерки не се потребни.  
 
Мерките за намалување на влијанијата врз воздухот главно се однесуваат на доследно 
спроведување на технолошката и работната дисциплина, имајќи ги во предвид 
техничко-технолошките и организационите решенија кои се веќе имплементирани во 
досегашното работење, како и вградените и предвидените плански решенија (заштитни 
зелени појаси, добра сообраќајна инфраструктура), со цел намалување и 
неутрализирање на негативните влијанија. 
 
Со оглед на тоа што не се очекуваат значајни  влијанија врз животната средина надвор 
од индустрискот комплекс предизвикани од зголемена бучава,  дополнителни мерки не 
се потребни.  
 
Мерките за намалување на влијанијата од управувањето со отпадот се однесуваат на 
доследното исполнување на законските обврски за управувањето со него, бидејќи                  
останатите мерки се вградени во техничките и организациони решенија на планскиот 
документ - собирање и одведување на неопасниот отпад на легални депонии, а 
складирање на создадените талози во соодветните постојни базени. Во крајна 
инстанца, долгорочно гледано, празнењето на базените од насобраните талози треба 
да бидат предмет на посебна обработка во рамките на соодветни студии за оценка на 
влијанието врз животната средина и елаборати за заштита на животната средина. 
 
Со оглед на тоа дека при реализацијата на овој Урбанистички план нема директни 
афектирања врз флората и фауната, предвидените мерки за неутрализација и 
намалување на влијанијата врз медиумите и областите на животната средина (вода, 
воздух, почва, бучава, управување со отпад) индиректно ќе придонесат за 
зголемување на севкупната заштита на флорат и фауната во рамките на плнскиот 
опфат и во неговата околина. 
 
Мерки за заштита, пропишани со овој плански документ, преставуваат урбанистички 
мерки за заштита на опфатот од неповолни фактори и нивното негативно влијание на 
животната  и работната средина. 
 
Како најбитно, во мерки на заштита се смета оневозможување на појавата на 
неконтролирано градење, односно градењето без планска документација. Тоа секогаш 
претставува можност за изнаоѓање на импровизирачки решенија без притоа,  
комплексно да се предвидат мерки за решавање  на опасноста од природни стихии, 
ерозија, земјотреси, поплави, мерки за заштита од областа општонародна одбрана, 
заштита на изворишта на вода за пиење и сл.  
 
Со овој Урбанистички план концепциски се предвидуваат сите потребни мерки за 
заштита од несреќи и хаварии, придржувајки се притоа кон законските обврски од оваа 
област. 
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Имено, во однос на заштитата од пожари, овозможено е обезбедување на потребната 
количина на вода за противпожарна заштита со која е снабден индустрискиот 
комплекс. Исто така, внатрешната сообраќајна инфраструктура, со соодветната 
широчина и пристапност на улиците до сите парцели од комплексот, овозможуваа 
лесен и брз пристап во случај на евентуален пожар. Оваа особеност исто така има 
голема предност не само во случаите на интервенција туку и при евакуација и 
спасување.  Секако дека и при понатамошната изработка на архитектонско-
урбанистичките проекти  детално ќе се разработи оваа заштита за секој од 
производните и помошните објекти, во зависност од нивната намена, пожарното 
оптоварување, типот на градба и сл. 
 
Со оглед на намената на просторот, постои можности за технолошки катастрофи. 
Заради тоа, работната и технолошката дисциплина претставуваат главни заштитни 
мерки, потпомогнати со веќе имплементираните безбедносни техничко-технолошки 
решенија за заштита од хаварии. 
 
За ефикасна заштита на населението и материјалните добра, задолжително треба да 
се 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 соодветни центри за обука. 
 
При изработката на плански документи со кои се предвидува уредување на простори 
наменети за изведување на проекти, нужно внимание треба да се обрне на споредбена 
анализа на повеќе алтернативни решанија. Анализата на алтернативите се прави од 
аспект на најдобро избрана локација, нејзината намена, економската оправданост и 
финансиските можности. Овие аспекти се разгледуваат со цел да се изнајде 
најдоброто решение кое ќе придонесе за максимална можна заштита на животната 
средина. 
 
Меѓутоа, со оглед на тоа што овој Урбанистички план вон населено место за 
индустриски комплекс Рафинерија на нафта “ОКТА” - Миладиновци, општина Илинден, 
Плански период 2009-2019, претставува  континуитет на веќе реализираната во целост 
планска документација (изработена пред повеќе од триесетина години), е со плански 
опфат во рамките на постојниот комплекс „ОКТА“, од страна на корисникот на 
просторот и изготвувачот на Планот, не се разгледувани алтернативни решенија. 
 
Со реализација на Планот за мониторинг на животната средина ќе се приберат 
податоци кои можат да послужат за документирање на статусот на одреден медиум на 
животната средина (воздух, вода, почва) и нејзините области, како и следење на 
ефектите од применетите мерки за ублажување. Исто така, планот овозможува 
воспоставување на интерактивна врска помеѓу сите вклучени страни и претставува 
основа за надлежните институции, да го контролираат процесот на спроведување на 
законската регулатива и да донесуваат правилни одлуки.  
 
Основните цели на Планот за мониторинг се: 

• Да се потврди дека договорените услови при одобрувањето на планскиот 
документ се соодветно спроведени,  

• Да се потврди дека влијанијата се во рамките на предвидените или дозволените 
гранични вредности, 

• Да се овозможи управување со непредвидените влијанија или промени, 
• Да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат 

придобивките во однос на заштитата на животната средина. 
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Реализцијата на Планот за мониториг подразбира следење на соодветни индикатори 
преку кои ќе се согледаат остварувањата на целите на планскиот документ, како и 
следење на промените на состојбата на медумите на животната средина  како резултат 
на имплементацијата на планскиот документ, во согласност со законските обврски.  
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11.0. РЕЗИМЕ ОД ЈАВНА РАСПРАВА 
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АНЕКС 1 
Табела: Објекти евидентирани во стопанскиот комплекс „ОКТА“ 

Број на зграда Катност Конструкција Состојба Класа на намена Водовод Канализација Површина Вкупна површина 

АДМ п+6 СК д Г1 да да 774 5417 
ДС п мо д Г1 да да 125 125 

К180Б п мо д Г1 да да 25 25 
К180Б п мо д Г1 да да 112,5 113 
КЕ175 п мо д Г1 да да 132,81 133 

МАГАЦИН ТЕЦ п мо д Г1 да да 300 300 
МРС п мо д Г1 да да 27 27 
МРС п мо д Г1 да да 67,542 68 

РЕМИЗА п мо д Г1 да да 238 238 
С100 п мо д Г1 да да 2761 2761 
С1000 п мо д Г1 да да 688 688 
С200 п мо д Г1 да да 2650 2650 
С300 п мо д Г1 да да 2540 2540 
С400 п мо д Г1 да да 2872 2872 
С500 п мо д Г1 да да 216 216 
С600 п мо д Г1 да да 4211 4211 
С700 п мо д Г1 да да 576 576 
С700 п мо д Г1 да да 3415 3415 
СКЛАД п мо д Г1 да да 559 559 
Т010 п мо д Г1 да да 2178 2178 
Т010 п мо д Г1 да да 648 648 
Т011 п мо д Г1 да да 902 902 
Т011 п мо д Г1 да да 521 521 
Т012.2 п мо д Г1 да да 132 132 
Т012А п мо д Г1 да да 505 505 
Т012А1 п мо д Г1 да да 113 113 
Т012Б п мо д Г1 да да 156 156 
Т020 п мо д Г1 да да 26292 26292 
Т020 п мо д Г1 да да 17907 17907 
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Број на зграда Катност Конструкција Состојба Класа на намена Водовод Канализација Површина Вкупна површина 

Т021Т023 п мо д Г1 да да 3579 3579 
Т022 п мо д Г1 да да 1721 1721 
Т024 п мо д Г1 да да 1532 1532 
Т025 п мо д Г1 да да 625 625 
Т026 п мо д Г1 да да 5507 5507 
Т026 п мо д Г1 да да 4987 4987 

Т028Т029 п мо д Г1 да да 2581 2581 
Т030 п мо д Г1 да да 6945 6945 
Т030 п мо д Г1 да да 8263 8263 
Т031 п мо д Г1 да да 17773 17773 
Т032 п мо д Г1 да да 20683 20683 
Т033 п мо д Г1 да да 3588 3588 
Т033 п мо д Г1 да да 3588 3588 
Т034 п мо д Г1 да да 4300 4300 
Т050 п мо д Г1 да да 936 936 
Т050 п мо д Г1 да да 77 77 
Т051 п мо д Г1 да да 189 189 
Т051А п мо д Г1 да да 9 9 
Т051А п мо д Г1 да да 54 54 
Т052 п мо д Г1 да да 324 324 
Т052 п мо д Г1 да да 123 123 
Т052 п мо д Г1 да да 162 162 
Т053 п мо д Г1 да да 338 338 
Т053 п мо д Г1 да да 324 324 
Т054 п мо д Г1 да да 1455 1455 
Т060 п мо д Г1 да да 270 270 
Т062 п мо д Г1 да да 12854 12854 
Т062 п мо д Г1 да да 113 113 
Т062 п мо д Г1 да да 188 188 
Т062 п мо д Г1 да да 875 875 
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Број на зграда Катност Конструкција Состојба Класа на намена Водовод Канализација Површина Вкупна површина 

Т064 п мо д Г1 да да 100 100 
Т064 п мо д Г1 да да 100 100 
Т064 п мо д Г1 да да 100 100 
Т064 п мо д Г1 да да 100 100 
Т064 п мо д Г1 да да 100 100 
Т064 п мо д Г1 да да 100 100 
Т064 п мо д Г1 да да 100 100 
Т070 п мо д Г1 да да 1211 1211 
Т070А п мо д Г1 да да 248 248 
Т070Б п мо д Г1 да да 180 180 
Т071 п мо д Г1 да да 1046 1046 
Т071А п мо д Г1 да да 369 369 
Т072 п мо д Г1 да да 693 693 
Т074 п мо д Г1 да да 672 672 
Т075 п мо д Г1 да да 214 214 
Т076 п мо д Г1 да да 1584 1584 
Т077 п мо д Г1 да да 2952 2952 
Т078 п мо д Г1 да да 378 378 
Т079 п мо д Г1 да да 759 759 
Т080 п мо д Г1 да да 1671 1671 
Т080А п мо д Г1 да да 577 577 
Т081 п мо д Г1 да да 1238 1238 
Т090А п мо д Г1 да да 324 324 

Т090Т093 п мо д Г1 да да 4028 4028 
Т091 п мо д Г1 да да 902 902 
Т092 п мо д Г1 да да 57 57 
Т094 п мо д Г1 да да 72 72 
Т100 п мо д Г1 да да 90 90 
Т109 п мо д Г1 да да 54 54 
Т126 п мо д Г1 да да 20 20 
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Број на зграда Катност Конструкција Состојба Класа на намена Водовод Канализација Површина Вкупна површина 

Т126 п мо д Г1 да да 504 504 
Т126А п мо д Г1 да да 313 313 
Т126А-1 п мо д Г1 да да 313 313 
Т126Б п мо д Г1 да да 275 275 
Т126Б п мо д Г1 да да 324 324 
Т127 п мо д Г1 да да 144 144 
Т130 п мо д Г1 да да 332 332 
Т132 п мо д Г1 да да 591 591 
Т133 п мо д Г1 да да 13 13 
Т134 п мо д Г1 да да 144 144 
Т159 п мо д Г1 да да 270 270 
Т160 п мо д Г1 да да 1994 1994 
Т161 п мо д Г1 да да 79 79 
Т170 п мо д Г1 да да 384 384 
Т171 п мо д Г1 да да 125 125 
Т171 п мо д Г1 да да 873 873 
Т172 п мо д Г1 да да 776 776 
Т173 п мо д Г1 да да 25 25 
Т174 п мо д Г1 да да 216 216 
Т175 п мо д Г1 да да 630 630 
Т181 п мо д Г1 да да 1706 1706 
Т181 п мо д Г1 да да 1706 1706 
Т182 п мо д Г1 да да 112 112 
Т182 п мо д Г1 да да 112 112 
Т183 п мо д Г1 да да 25 25 
Т183 п мо д Г1 да да 25 25 
Т184 п мо д Г1 да да 659 659 
Т185 п мо д Г1 да да 17 17 
Т186 п мо д Г1 да да 6 6 
Т187 п мо д Г1 да да 14 14 
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Број на зграда Катност Конструкција Состојба Класа на намена Водовод Канализација Површина Вкупна површина 

Т188 п мо д Г1 да да 14 14 
Т188 п мо д Г1 да да 344 344 
Т192 п мо д Г1 да да 56 56 
Т193 п мо д Г1 да да 1313 1313 
Т193 п мо д Г1 да да 1313 1313 
Т193 п мо д Г1 да да 1219 1219 
Т194 п мо д Г1 да да 79 79 
Т195 п мо д Г1 да да 1663 1663 
Т195 п мо д Г1 да да 1663 1663 
Т195 п мо д Г1 да да 1544 1544 
Т196 п мо д Г1 да да 13 13 
Т196 п мо д Г1 да да 663 663 
Т198 п мо д Г1 да да 180 180 
Т200 п мо д Г1 да да 32 32 
Т201 п мо д Г1 да да 94 94 
Т201 п мо д Г1 да да 281 281 
Т201 п мо д Г1 да да 281 281 
Т202 п мо д Г1 да да 1311 1311 
Т250 п мо д Г1 да да 396 396 
Т251 п мо д Г1 да да 83 83 
Т251А п мо д Г1 да да 41 41 
УПР п мо д Г1 да да 200 200 
ВАГА п мо д Г1 да да 125 125 

ВКУПНО             221252 225895 
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ЛЕГЕНДА 
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Табела: Билансни показатели со урбанистички параметри за градежните парцели 

 
Нумера
ција на 
ГП 

Класа 
на 

намена 

Макс. 
височина 
на градење 

Катност 
Површина 
на ГП 
[m2] 

Макс. 
површина 
за градба 

[m2] 

Макс. бруто 
развиена 
површина 

[m2] 

Макс. 
прицент на 
изграденост 

[%] 

Макс. 
коефициент на 
искористеност 

Број на 
паркинг 
места 

1.01 Г1 Според потреби на технол. 54076 37853 37853 70% 0,70  
1.02 Г1 Според потреби на технол. 56669 39668 39668 70% 0,70  
1.03 Г1 Според потреби на технол. 55468 38828 38828 70% 0,70  
1.04 Г1 Според потреби на технол. 38625 27038 27038 70% 0,70  
1.05 Г1 Според потреби на технол. 52981 37087 37087 70% 0,70  
1.06 Г1 Според потреби на технол. 39644 27751 27751 70% 0,70  
1.07 Г1 Според потреби на технол. 50271 35190 35190 70% 0,70  
1.08 Г1 Според потреби на технол. 24753 17327 17327 70% 0,70  
1.09 Г1 Според потреби на технол. 47306 33114 33114 70% 0,70  
1.10 Г1 Според потреби на технол. 49649 34754 34754 70% 0,70  
1.11 Г1 Според потреби на технол. 49649 34754 34754 70% 0,70  
1.12 Г1 Според потреби на технол. 34402 24081 24081 70% 0,70  

1.12A Г1 Според потреби на технол. 28306 19814 19814 70% 0,70  
1.12Б Г1 Според потреби на технол. 40470 28329 28329 70% 0,70  
1.13 Г1 Според потреби на технол. 91603 64122 64122 70% 0,70  
1.14 Г1 Според потреби на технол. 37257 26080 26080 70% 0,70  
1.15 Г1 Според потреби на технол. 190641 133449 133449 70% 0,70  
1.16 Г1 50,00 m П + 9 4183 2928 29278 70% 0,70 50 
1.17 Г1 Според потреби на технол. 1998 1399 1399 70% 0,70  
1.18 Г1 Според потреби на технол. 2852 1997 1997 70% 0,70 100 
1.19 Г1 Според потреби на технол. 1534 1074 1074 70% 0,70  
1.20 Г1 Според потреби на технол. 3006 2104 2104 70% 0,70  

Блок 1 

Вкупно    955344 668741 695091 70% 0,70 150 
02.01 Г1 15,00 П + 1 111368 35000 52500 31,4% 0,47  Блок 2 Вкупно    111368 35000 52500 31,4% 0,47  

ВКУПНО     1066712 703741 747591 66,0% 0,70 150 
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Слика: Сеизмичка карта на подрачјето  
 
 
ЛЕГЕНДА 
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 Слика: Карата на Енергетика и енергетска инфраструктура на РМ  
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