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247. 
Врз основа на член 318 од Уставот на Соција-

листичка Република Македонија, член 24 став 1 од 
Законот за просторното и урбанистичкото плани-
рање („.Службен весник на ОРМ", бр. 20/78) и До-
говорот за основите на Просторниот план на Со-
цијалистичка Република Македонија („Службен 
весник на СРМ", бр. 12/81), Собранието на Соција-
листичка Република Македонија, на одделни сед-
ници на Соборот на здружениот труд и Соборот 
на општините, одржани на 15 април 1(982 година, 
донесе 

ПРОСТОРЕН ПЛАН 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Прв дел 
ДОСТИГНАТО НИВО, НАЧИН НА КОРИСТЕЊЕ 
НА ПРОСТОРОТ И ЗАЕДНИЧКИ ИНТЕРЕСИ И 

ЦЕЛИ 

1.0. Начин на користење на просторните вредности 
и капацитети 

Природните и со труд создадени вредности во 
просторот на Социјалистичка Република Македо-
нија се многубројни и разновидни, но секогаш не 
се користени на најцелесообразен начин. Нивното 
рационално, насочено и планско користење во сите 
домени многу ќе придонесе за идниот просторен 
развој на Републиката. 

1.1. Положба во пошироки просторни констелации 

Основна компонента која ја одредува вред-
носта на положбата на Републиката и можноста 
за нејзино пошироко поврзување со окружувањето 
е нејзината централна ситуираност на Балканот 
како најјужен дел на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија, припадноста на морав-
ско-вардарската оска на развој и релативно ма-
лата оддалеченост од Егејското и Јадранското Мо-
ре. Оттука се гледа дека се работи за висока вред-
ност на сообраќајно-географска и економско-геог-
рафска поврзаност, која поради редица објектив-
ни услови не е доволно искористена. 

Во досегашниот развој предностите на геог-
рафската положба не се користени во доволна ме-
ра за позначителни стопански и други токови, ка-
ко резултат на историската условеност и постој-
ните односи со соседните земји. Исто така, недо-
волно е искористена и мошне поволната геопро-
метна положба во смисла на поизразити транзитни 
токови, како во рамките на Балканот и Европа та-
ка и во интерконтиненталните релации Европа-
Блиски и Среден Исток. 

Во доменот на создадените врски и услови кои 
го определуваат местото на Социјалистичка Ре-
публика Македонија во составот на Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија, покрај 
многуте предности, како што се интегритетот на 
некои стопански гранки и магистрални инфрас-
труктурни системи, меѓусебното комуницирање, по-
себно во контактните зони во Социјалистичка Ре-
публика Србија, самоуправното договарање и спо-

годување за зафати од заеднички интерес и ел., 
постојат и одредени ограничувања. Побитни од нив 
се пред се: 'изразито малиот процент од вкупната 
гранична линија на Републиката спрема сосед-
ната Социјалистичка Република Србија (вкупна 
гранична линија ШЗ км, од која 291 км, односно 
3.1,2°/« отпаѓа на границата со Социјалистичка Ре-
публика Србија) и релативната неповолност на 
природните врски кои во извесна смисла претста-
вуваат ограничувачки фактор за пошироки форми 
на поврзување, пред се, во доменот на искористу-
вањето на природната инфраструктура и изград-
бата на големите технички инфраструктурни сис-
теми за поврзување на Републиката со другите де-
лови на земјата преку територијата на соседната 
Социјалистичка Република Србија. 

Ваквата состојба и врските на Републиката во 
рамките на Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија, на извесен начин, влијае врз 
нејзината положба на југословенската заедница, 
која согледана преку повеќе индикатори за раз-
виеноста и опременоста на нејзината територија 
се наоѓа под просекот на земјата. 

Во однос на надворешното окружување, Репуб-
ликата се граничи со три соседни држави и има 
31,4% од вкупната југословенска гранична лини-
ја, од една страна, а од друга страна, стоковниот 
и другите видови на промер врските и функциите 
со нив се, релативно неразвиени и незадоволител-
ни, особено во стопанските, инфраструктурните, 
културните и другите области на размена, што од 
своја страна на Социјалистичка Република Маке-
донија претставува неповолен однос кој го нама-
лува ефектот од нејзината географска положба, 
посебно кога се однесува на можностите за врски 
со Јадранското Море (!преку Народна Социјалис-
тичка Република Албанија) и со Егејското Море 
(преку Република Грција). 

Во меѓународни размери во просторот на Ре-
публиката во значителна мера е активирана само 
една оска на развојот од значење за пошироките 
просторно-функционални констелации, и тоа во 
правец север-југ (долината на река Вардар), иако 
постојат услови и можности за паралелна оска на 
развој од меѓународно значење низ источниот дел 
на Републиката, како и на друга во правец севе-
роисток-југозапад, со кои, покрај меѓународната 
поврзаност на Републиката со Средба и Западна 
Европа преку Лодунавје и Поморавје спрема север 
и со Блискиот и Средниот Исток спрема југоис-
ток, би се остварила и врска, односно оска на раз-
вој спрема североисток со земјите на Источна Ев-
ропа и спрема југозапад со просторот на Југоза-
падна Европа. 

Ваквата положба на врските и односите со 
надворешното окружување на соодветен начин има 
и свое влијание во однос на сразмерноста на раз-
војот и степенот на опременоста на територијата 
на Социјалистичка Република Македонија, поради 
што врз основа на извршената споредба на одре-
дени општествено-економски и технички индика-
тори може да се заклучи дека Републиката се нао-
ѓа под просечното ниво на развиеност' уу опреме-
ност на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, која пак од своја страна се наоѓа на 
нивото на светскиот просек и во долниот дел на 
скалата на европската развиеност и опременост. 
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Поволната геопрометна положба на Република-
та, и покрај наведените ограничувања, овозможу-
ва создавање на основни инфраструктурни систе-
ми кои нејзината територија ја поврзуваат со 
внатрешното и надворешното окружување. Така, 
магистралниот сообраќаен систем (патен и желез-
нички) е поврзан со Социјалистичка Република 
Србија низ долините на Морава и Лепенец, а пре-
ку неа и со другите делови на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија и Средна и За -
падна Европа; по долината на Вардар и низ Пе-
лагонија со Република Грција, . а преку неа со 
Блискиот и Средниот Исток; преку долината на 
Крива Река со Народна Република Бугарија, пре-
ку која и со Источна Европа; по долината на река 
Струмица со Народна Република Бугарија, Репуб-
лика Грција, Блискиот и Средниот Исток и преку 
Ќафасан со Народна Социјалистичка Република 
Албанија, преку која е можно остварување на врс-
ката со јадранското крајбрежје и Драч — Брин-
дизи. 

Во воздушниот сообраќај, и покрај постоењето 
на аеродромите во Скопје и Охрид и поволната ге-
опрометна положба во однос на меѓународните 
воздушни коридори кон Блискиот Исток. Источна 
Африка и соседните земји, директни врски се уш-
те не се остварени, освен врските преку другите 
аеродроми во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија. 

Во областа на енергетската инфраструктура 
остварени се врски за пренос на електроенергијата 
во склоп на единствениот електроенергетски сис-
тем на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија преку Социјалистичка Република Ср-
бија, а исто така и со електросистемите на Репуб-
лика Грција и Народна Република Бугарија. 

Врз основа на наведената состојба на врските 
со меѓународните инфраструктурни системи може 
да се заклучи дека Републиката, поради геополи-
тичката ситуација, ја нема во доволна мера иско-
ристено поволноста на просторните компоненти за 
нејзино поинтензивно и порамномерно вклучување 
во пошироките просторно-функционални констела-
ции. 

1.2. Природна средина 

Просторот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, со вкупна површина од 25.71(3 км2, рас-
полага со значајни природни богатства, изразени 
претежно во почвените, климатските и хидрограф-
ските погодности за развој на примарниот сектор, 
како и со исклучително вредни релјефни облици 
и теренски диспозиции, кои заедно со претходните 
погодности претставуваат извонредна можност за 
развој на населените места, рекреацијата и турис-
тичкото стопанисување. Во морфолошки поглед 
таа претставува претежно планинска земја, што во 
комплекс со педолошките и климатските специ-
фичности овозможува постоење на богат и разно-
виден состав на растителниот свет со изразена вер-
тикална расчленетост. Покрај маркантните пла-
нински масиви, во релјефната структура на тери-
торијата на Републиката значајно место зафаќаат 
котлините и котлинските рамнини, кои поради 
своите погодни природни карактеристики овозмо-
жуваат разновидно и интензивно земјоделско про-
изводство. 

Положбата во географска смисла условува во 
просторот на Републиката присуство на разни кли-
матски влијанија, поради што бе присутни две по-
изразени климатски зони — медитеранска и кон-
тинента лна со свои варијации, а како резултат на 
тоа, пак присутна е појавата на различни вреднос-
ти на метеоролошките елементи. 

Во однос на хидрографските карактеристики 
Републиката се вбројува во подрачја со релативно 
задоволителни водни ресурси (подземна вода, из-

вори, водотеци и врнежи), но со изразита прос-
торна нерамномерност во распределеноста на вод-
ното богатство. 

Досегашните истражувања на геолошките фор-
мации, иако во недоволен обем и степен на точност, 
укажуваат на значителни расположливи количе-
ства на метали и неметали. По квалитетот и ко-
личествата на досега откриените неметали Соција-
листичка Република Македонија се вбројува меѓу 
најбогатите републики во Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија. 

Сеизмолошките истражувања и набљудувања 
укажуваат дека територијата на Републиката се 
карактеризира со висока сеизмичка активност од 
V — ЅХ° МЦС. 

Во досегашниот развој во недоволна, мера се 
користени природните богатства и погодности, така 
што и покрај постигнатите резултати во сите до-
мени може да се констатира дека: реонизацијата 
на земјоделството и шумарството не е вршена се-
когаш според погодностите што ги дава природна- 4 

та средина; не се искористени за други ^ п р о д у к -
тивни намени површините кои се непогодни за зем-
јоделство, во недоволна мера се искористени вод-
ните биланси за водоснабдување, наводнување и 
енергетика; недоволно се истражени и користени 
термалните и термоминералните води; туристичко-
то стопанство и рекреацијата не ги користат во до-
волна мера природните погодности на целиот прос-
тор; во недоволна мера се почитуваат локационите 
услови на суровинскиот потенцијал при лоцирање-
то на капацитетите од секундарниот сектор и ел. 
Како резултат на тоа се јавува недоволна рацио-
налност на просторната разместеност на производ-
ните капацитети и релативно нерамномерен прос-
торен развој на територијата на Републиката. 

1.3. Организација и користење на просторот 

Постојната организација и начинот на корис-
тење на просторот не ги изразуваат реалните мож-
ности и потреби, што е согледлив© од досегаш-
ното користење на продуктивното и непродуктив-
ното земјиште. Тоа особено се однесува на ^ а д е к -
ватната искористеност на обработливите површини, 
големото учество на голини и непошумени просто-
ри, недоволното користење на погодностите на про-
сторот за соодветни намени, неадекватно користе-
ње на ридско-планинското земјиште, ангажирање-
то на обработливите површини за инфраструктур-
ни системи и населби и друго. Сите потенцијални 
земјоделски површини во Републиката се анга-
жирани за земјоделско производство, чие користе-
ње во досегашниот развој е интензивирано во из-
весна мера по пат на хидромелиоративни системи, 
воведување на механизација и тенденции кон окру-
пнување на производните комплекси и поопште-
ствување на производството. 

За шумското земјиште е карактеристична не-
доволна искористеност на потенцијалите. Шумски-
те површини се задржале на 2/3 од шумското зем-
јиште, додека 1/3 од ова е оголено или претста-
вено како пасишта, кои се протегаат од североис-
ток кон југозапад и го заземаат централниот дел 
од Републиката. Состојбата на шумскиот фонд е 
неповолна во однос на намената. Стопанските шу-
ми заземаат 89% од вкупната површина под шу-
ма, заштитените 6%, додека шумите со посебна 
намена само 5°/о. 

Индустријата не е организирана во посебни зо-
ни од поголеми размери, поради што се деградира 
земјиштето, се ограничува развојот на градовите 
и негативно се влијае врз природата и квалитетот 
на животната средина. 

Населбите и инфраструктурните системи за-
фаќаат околу 2°/о од вкупната површина на Ре-
публиката, со тоа што нивната просторна експан-
зија има тенденција за ангажирање на квалитетно 
обработливо земјиште. 
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Туристичкото стопанство, со оглед на својот ка-
рактер, е упатено кон користење на природно 
вредни и атрактивни простори. Тоа истовремено 
може да претставува сериозна опасност за зафа-
ќање на нај атрактивни и строго заштитени при-
родни реткости, ако однапред не е плански насо-
чено, што е евидентно во некои подрачја во на-
шата Република (крајбрежјата на природните и 
поголемите вештачки езера, националните паркови 
и ел.). Посебно треба да се истакне се поинтен-
зивното зафаќање на вакви простори за изградба 
на викенд куќи. 

1.4. Население 

Според пописот од 1981 година, во Социјалис-
тичка Република Македонија има вкупно 1.913.571 
жител, 435.534 домаќинства со просечно 4,4 члена 
по домаќинства и со просечна густина на населе-
ност од 74 жители на 1 км2. 

Во целиот повоен период карактеристично е 
зголемувањето на бројот на населението во целина, 
но исто така е присутно зголемување на густината 
на населеноста на одделни подрачја во Републи-
ката (Полог и западните гранични простори, како 
резултат на високиот процент на наталитет и прос-
торот на Скопје-повеќе како резултат на механич-
киот прилив) и депопулација на ридско-планин-
ските и пограничните подрачја во другите делови 
на Републиката. Како резултат на тоа зголемен е 
бројот на напуштените селски населби и интензи-
вирано е демографското движење во правец село-
град. 

Емиграционите движења (повремени и посто-
јани) надвор од Републиката, во последните две 
децении се доста интензивни особено во недоволно 
развиените општини со висок процент на земјодел-
ско население, релативно ниско ниво на урбани-
зираност и недоволна опременост со инфраструк-
турни системи и други функции. 

Основна карактеристика на старосната струк-
тура на населението е значително учество во по-
младото население и мала застапеност на старос-
ната група над 05-годишна возраст. Квалифика-
ц и ј а т а структура на вработените е поволна со ог-
лед на значителната застапеност на повисоките 
степени на образование и квалификации во вкуп-
ната структура. Образовната структура на вкупно-
то активно население е неповолна поради високото 
учество на пониските образовни степени (од I до 
III одделение основно училиште и ел.). 

Карактеристично е дека според пописот,- од 
1981 година во Републиката продолжува релатив-
ното опаѓање на наталитетот и на природниот при-
раст на населението. Во демографските движења 
е забавен процесот на миграциите село-град, по-
ради што е намален релативниот пораст на град-
ското население и за првпат бројот на жителите 
кои живеат на село е зголемен. 

1.5. Урбанизација и систем на населби 

Урбанизацијата како општествен процес во до-
сегашниот развој на Републиката бележи тренд 
на значителен пораст на процентот на урбанизи-
р а њ е ^ кој според пописот во 1981 година изне-
сува 55,1%. 

Основни причини за така високиот процент на 
урбанизираност е интензивниот општествено-еко-
номски развој и индустријализација, како демо-
графското движење на населението, односно миг-
рацијата од село во град и почетните форми на 
урбанизираност на одредени населени места во ру-
ралните подрачја. Со други зборови, интензивниот 
процес на деаграризација на селското население 
засилено го интензивира процесот на урбанизација, 
која се одликува со низа специфичности во однос 
на условите во целата земја и другите републики, 
како што се: највисок степен на урбанизација со 
мошне изразито темпо; концентриран тип на ур-

банизација; расчекор меѓу степенот на урбанизи-
раноста и општиот развој на територијата на Ре-
публиката; изразити разлики во големината, функ-
циите и опременоста на населбите; изразита кон-
центрација на урбаното население во републич-
киот центар и неколку поголеми градови (чија 
атрактивност нараснала како резултат на нивниот 
брз и интензивен општествено-економски развој и 
степен на нивната опременост, што од своја стра-
на условува изразита диспропорциј а меѓу нивото 
на урбанизираноста и степенот на економската раз-
виеност. 

Паралелно со овој процес во одреден обем се 
одвива и процесот на урбанизација на одделни 
селски населби по пат на нивно опремување со не-
опходни комунални инсталации, објекти од опште-
ствен стандард, како и одредени производни не-
земјоделски капацитети. 

Системот на населените места се состои од два 
степена на населби, и тоа: градски, чија мрежа е 
просторно добро разместена на територијата на 
Републиката, обезбедувајќи нејзина рамисмерна 
покриеност, и селски населби, чија основна ори-
ентација е земјоделството и во кои инфраструк-
турната и функционалната опременост се уште е 
на релативно ниско ниво, особено на оние во рид-
ско-планинските и пограничните простори, а мож-
ностите за дневна миграција значително се огра-
ничени. 

Како резултат на интензивните миграциони 
движења од село во град и од ридско-планински 
села во селски населби во рамничарските делови 
и по должината на главните патни правци, се ја-
вува изразита просторна експанзија на наведените 
населени места, што за последица има неопремени 
и неуредени делови на населбите, диво изградени 
населби и релативно ниско ниво на условите за 
живеење, работење и рекреација. Како резултат, 
пак, на порастот на животниот стандард воопшто 
и се поголемата потреба од рекреација присутна е 
појавата на изградба на населби за викенд куќи, 
при што често-пати не се води доволно сметка за 
квалитетот и вредноста на природната средина. 

Просторната разместеност и степенот на раз-
виеноста на објектите од општествен стандард, и 
покрај постигнатите резултати во смисла на про-
ширување и унапредување на квалитетот на нив-
ната мрежа, се уште покажуваат одредена нерам-
номерност и неуедначеност во одделни подрачја 
на Републиката, а особено меѓу селските и град-
ските населби. Расположливиот простор на објекти 
од општествен стандард за вршење на сите соци-
јални активности се уште е релативно недоволен 
и се карактеризира со одреден недостиг на стано-
ви, образовни, културни, здравствени простори и 
простори за други активности. 

1.6. Стопански активности 
* * 1 

Достигнатото ниво на развиеност на стопан-
ските капацитети и нивната просторна разместе-
ност претставува солидна материјална основа за 
натамошниот развој, и покрај создадениот деба-
ланс во опременоста на одделни подрачја со про-
изводни капацитети и непотполното и неуедначе-
ното користење на постојните услови. 

Иако стопанството на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија се карактеризира со релативно 
побрз развој во изминатиот период во однос на Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија, 
Републиката како целина заостанува и се наоѓа 
под југословенскиот просек на развојот. Покрај 
тоа, и во рамките на Републиката постои значи-
телна неуедначеност во општото ниво на развие-
носта, за што зборува постоењето на четиринаесет-
те недоволно развиени општини. Карактеристика 
на нашето стопанство се изразитите промени на 
неговата структура по пат на зголемување на уче-
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ството на секундарниот и терцијарниот сектор и 
намалување на учеството на примарниот сектор во 
создавањето на општествениот производ. 

И покрај постигнатите резултати, во примар-
ниот сектор треба да се нагласи дека од вкупно-
то земјоделско земјиште погодно за земјоделство 
42,5% се користат интензивно како ораници, овош-
тарници, лозја, градинарски и индустриски култу-
ри, а другите 57,5?/о се користат екстензивно, како 
ливади, пасишта и ел. Покрај тоа земјоделското 
стопанство се карактеризира со: недоволно дефи-
нирана реонизација на земјоделското производство 
во однос на специфичните услови на одделните 
подрачја; недоволен обем на мелиоративни земјо-
делски површини; уситнети парцели на индиви-
дуалниот сектор; релативно мало учество на оп-
штествениот сектор на вкупната земјоделска повр-
шина; зафаќање на квалитетни земјоделски повр-
шини за други намени, и други проблеми на кои 
од просторен аспект во иднина ќе треба да се обр-
не посебно внимание. 

Шумскиот покривач претставува важен еле-
мент на еколошкиот систем, предуслов за рекреа-
ција и туристички развој и ресурс за дрвната ин-
дустрија. Тој зафаќа 42,2% од вкупната површина 
на Републиката, од кои (земено како ,100%) 42,% 
отпаѓа на деградирани и уништени шумски повр-
шини. Општа карактеристика на шумскиот фонд 
во Републиката е неговата просторна разместеност, 
и тоа во висинска смисла на височини над 500 
метри надморска височина (85% од целокупната 
шумска површина) и во територијална смисла во 
Западна и Источна Македонија каде што се рас-
пространети нај квалитетни и нај зачувани шумски 
комплекси. 

Неповолните климатски услови во извесна 
смисла се причина за присуство на редуцирана, 
деградирана и уништена шумска вегетација во По-
вардарието, Пелагонија, Скопско, Овчеполието и 
Кочанско. Со оглед на горното, особено во послед-
ната деценија преземени се значителни мерки за 
обнова на шумата и пошумување на голините и 
пошумени се околу 48.000 ха. Сепак, треба да се 
истакне дека се уште не се доволно искористени 
природните и просторните услови за подигнување 
на нови шумски површини, за зачувување на пос-
тојните шуми и за реконструкција на деградира-
ниов шумски фонд. Производството на индустрис-
ко техничко дрво не ги задоволува сосема пот-
ребите на постојните дрвно-преработувачки капа-
цитети, чија локација не е во потполност усогла-
сена со диспозицијата на експлоатационите шум-
ски подрачја. 

Просторниот распоред на индустриските актив-
ности се карактеризира како со нерамномерност во 
нивната просторна разместеност така и со разли-
чен степен на концентрација на истите во одреде-
ни подрачја. Така, покрај Скопје, кое доминира во 
оваа смисла, поизразита концентрација на овој 
вид капацитети, постои уште во општините: Ку-
маново, Титов Велес, Тетово, Прилеп, Битола, 
Струмица, Штип, Охрид и Кавадарци, кои по сво-
јата просторна диспозиција не формираат адек-
ватна мрежа на центри која би ја покривала тери-
торијата на Републиката; поради што и ефектите 
на територијалната разместеност, а посебно во од-
нос на ресурсите и работната сила, се незадоволи-
телни. Евидентно е дека одредени индустриски ка-
пацитети се предимензионирани и лоцирани без 
соодветни согледувања на локационите фактори 
(ресурси, климатски, хидрографски и други усло-
ви) како и на можностите на градовите во кои се 
лоцирани, поради што се ограничува нивниот раз-
вој и се создаваат проблеми во однос на живот-
ната и работната средина (типичен пример се 
Скопје и Титов Велес). 

Изградената базна индустрија, како и другите 
поголеми индустриски капацитети претставуваат 
солидна основа на дисперзија на индустриското 

производство и во непокриените подрачја, со овој 
вид производни капацитети, што како појава осо-
бено беше присутна во изминатото среднорочје. 

Постојната и во основа добро поврзана мрежа 
на населби, со доволен контингент на работна си-
ла при почитување на условите на локационо вр-
заната и донесената индустрија, ги обезбедува и 
другите неопходни локациони погодности за ин-
дустрискиот развој. Постојните индустриски капа-
цитети претставуваат мошне значајна основа за 
натамошен развој не само на индустриското, туку 
и на земјоделското производство и овозможуваат 
соодветна просторна и економСко^техничка инте-
грација во современи репродукциони комплекси во 
рамките на Републиката и земјата. 

Градежништвото е во корелација со општестве-
но-стопанскиот развој и се манифестира преку 
постигнатите резултати, како што се: зголемен 
обем на градежните работи и потрошувачката на 
градежни материјали, зголемен број на вработени, 
на активни основни средства и на други развојни 
параметри. Во структурата на извршените градеж-
ни работи најмногу се застапени објектите од ви-
сокоградбата. Во стопанската структура оваа деј-
ност учествува со околу 10%. 

Досегашниот раст на општествените производ-
ни сили, производството и потрошувачката е сле-
ден со соодветни форми на стоковниот, промет. Тоа 
се гледа во квантитативните и квалитативните 
компоненти на развојот на трговијата во целина, 
додека во однос на дисперзијата на нејзините ка-
пацитети е присутна значителна концентрација во 
поголемите потрошувачки центри. Оваа дејност 
учествува со 19% во формирањето на вкупниот оп-

' штествен производ. 
Занаетчиството како стопанска дејност има 

незначително место во вкупната стопанска струк-
тура., Ова посебно се однесува на услужното за-
наетчиство кое, главно е концентрирано во пораз-
виените населби, додека во другите населби не е 
доволно застапено. Посебно е загрижувачка сос-
тојбата во однос на традиционалните уметнички 
занаети кои се во постојано опаѓање. Во послед-
ните години постигнати се релативно добри ре-
зултати во спроведувањето на политиката за раз-
војот на малото стопанство. 

Сите природни и создадени атрактивни факто-
ри во просторот на Републиката овозможуваат ин-
тензивен развој на туристичкото стопанство, кое 
се карактеризира со доминантно учество на ста-
ционарниот и транзитниот туризам. Покрај пози-
тивните резултати во досегашниот туристички раз-
вој, присутни се и појави како: недоволен степен 
на користење на природните, општествените, гео-
прометните и Други услови за развој; дисперзија 
на капацитетите на туристичката понуда во пого-
лем број точки; мал процент на комплетна изгра-
деност и опременост на туристичките локалитети; 
неадекватна туристичка активираност и искорис-
теност на планинските подрачја кои имаат изрази-
ти квалитативни предности и погодности од ју-
гословенско и пошироко значење за развој на зим-
ско-спортскиот и планинскиот туризам и недовол-
на изграденост и искористеност на термалните и 
термоминералните извори, како и на климатските 
погодности за развој на балнеолошкиот и здрав-
ствениот туризам. 

1.7. Инфраструктурни системи 

Големите општествено-економски промени во 
општиот развој на Републиката наметнуваат круп-
ни и радикални преземања во развојот на голе-
мите инфраструктурни системи, како битен пре-
дуслов за натамошен долгорочен развој и опти-
мална просторна организација на нејзината те-
риторија. 
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Во однос на водостопанската инфраструктура, 
поради релативната ограниченост на водните ко-
личества и нивната нерамномерна просторна раз-
местеност, постојат соодветни проблеми особено во 
однос на организираното водоснабдување на на-
селението и индустријата, главно во помалите град-
ски населби. Жителите на селските населби пре-
тежно се снабдуваат со вода од локални извори, 
бунари и слично. 

Канализациони мрежи за целосна евакуација 
на фекалните отпадни води постојат само во 2 
градски населби, во 10 се во тек на градба, во 7 
воопшто не постојат, а во другите делумно се из-
градени и не ги задоволуваат потребите. 

Градовите без канализациони мрежи и сел-
ските населби се служат со септички јами, однос-
но отворени водотеци. Индустриски^ води, со мал 
број исклучоци, се испуштаат како недоволно пре-
чистени во водотеците или во градската кана-
лизација. 

Од вкупното обработливо земјиште погодно за 
наводнување 40% е опремено со соодветни, сис-
теми за наводнување, додека пак со одредени мер-
ки за уредување и регулација на водотеците, како 
и за изградба на акумулации, 75% од вкупните 
плавени површини на Републиката се заштитени 
од 20-годишни води. 

Што се однесува до сообраќајната инфраструк-
тура, и покрај постигнатите резултати во изград-
бата на патната мрежа посебно во среднорочјето 
1975—1980 година,4 се уште е присутна релативна 
нерамномерност на нејзината просторна разместе-
ност на територијата на Републиката, како и зна-
чително поголема присутност на правци север-југ 
во рамките на целосниот сообраќаен систем и не-
доволна поврзаност на источниот и западниот дел 
на Републиката . со трансверзални правци. Покрај 
тоа, присутна е недоволна техничка спремност и 
отсуство на адекватни придружни објекти на иста-
та. За железничкиот сообраќај е карактеристич-
но тоа што половината од општините во Репуб-
ликата немаат железничка линија и дека постој-
ните правци во однос на техничките карактерис-
тики и опременост се карактеризираат со рела-
тивна застапеност. Воздушниот сообраќај по обем, 
структура и квалитет не ги задоволува растечките 
потреби како ,во патничкиот така и во стопан-
скиот сообраќај. 

Комуникационата инфраструктура, покрај ин-
тензивниот развој во последните години, се уште 
не ги следи растечките потреби во смисла на раз-
виеност на мрежата на ПТТ единиците, густината 
на телеграфската и телефонската мрежа и нив-
ната просторна разместеност, а би требало да оди 
во чекор со нив. Поврзаноста, како со југословен-
скиот систем, така и со меѓународниот комуника-
ц и с к и систем треба да се интензивира, особено 
преку воспоставување директни врски со комуни-
кациските системи на соседните држави. 

Енергетската инфраструктура се карактеризи-
ра со перманентен пораст на потрошувачката, која 
не е следена на задоволителен начин со изградба 
на електроенергетски капацитети, така што заоста-
нувањето на изградбата на нови енергетски капа-
цитети станува ограничувачки фактор за развој 
на Републиката, а релативно неразвиената пре-
носна мрежа во квантитативна и квалитативна 
смисла честопати претставува пречка за адекватна 
просторна разместеност на новите производни ка-
пацитети. Во последно време е забележан и виден 
пораст на потрошувачката на други видови при-
марна енергија, особено на течните, гасовитите и 
цврстите горива, како и почетни размислувања за 
користење на сончевата, геотермалната и атомска-
та енергија. 

На просторот на Републиката, постојните ком-
плекси на вооружените сили (полигони, касарнски 
објекти и другите објекти од специјална намена 
треба да бидат земени предвид преку концепира-

њето на просторната организација на територијата 
на Социјалистичка Република Македонија. 

1.8. Заштита на животната средина 

Во услови на се поинтензивен начин на рабо-
та и живеење, човековата средина се повеќе е за-
фатена од процесите на деградација, а поради се 
поинтензивното користење на голем дел од прос-
торот, присутни се појави и процеси на деваста-
ција на природните вредности. Човековата средина 
е нај загрозена во поголемите градови како што се 
Скопје, Титов Велес, Куманово и Битола, во кои е 
евидентирано зголемување на бројот на деновите 
со надмаксимално дозволена концентрација на 
штетна материи во воздухот. За целокупната те-
риторија на Републиката не постојат служби за 
систематско следење на загадувањето на воздухот, 
ниту за мерења на бучавата, поради што и не е 
позната вистинската состојба во тој поглед. 

Во однос на квалитетот на водите, утврдено е 
дека планинските водотеци и езерата спаѓаат во 
прва класа, водотеците во пониските текови во 
втора класа, а појави од трета и четврта класа се 
јавуваат на Вардар под Скопје и Титов Велес, на 
Брегалница под Кочани, Црна Река и Драгор под 
Битола, Струмица 'под Ново Село и Пчиња под 
Куманово. 

Проблемите во однос на загадувањето на поч-
вите поради употребата на хемиски средства до-
биваат се позагрижувачка димензија. Посебен про-
блем претставува појавата на ерозија, која е при-
сутна на големи површини, како и не регулирани-
те речци текови, особено во повисоките предели. 

За Социјалистичка Република Македонија е 
карактеристично тоа што постојат големи подрачја 
надвор од влијанијата на деградационите процеси 
во кои се концентрирани најзначајните природни 
вредности и реткости, чија површина изнесува око-
лу 6% од вкупната површина на Републиката у1 е 
ставена со закон под режим на строга заштита. 

Појави за нарушување на квалитетот на жи-
вотната средина се присутни особено во перифер-
ните делови на градовите, како последица на не-
контролирана и непланска просторна експанзија 
и несоодветна комунална опременост. Вакви по-
јави се забележуваат и кај селските населби кои 
нагло растат и се шират, како и во туристичките 
локалитети кои не се комунално опремени. Со 
експанзијата на населбите во рамничарските пре-
дели неповратно се губи плодно земјиште, а пре-
големата концентрација на луѓе и активности вли-
јае врз еколошките фактори на земјишниот ком-
плекс. 

2.0. Заеднички интереси и цели на просторниот 
развој 

Тргнувајќи од основните определби на Догово-
рот за основите на Просторниот план на Соција-
листичка Република Македонија, програмските оп-
ределби во резолуциите на Сојузот на комунис-
тите на Југославија и Македонија, одредбите на 
Уставот и Законот, како и од постојната просторна 
организација с о б и т е постигнувања, проблеми и 
тенденции, како резултат на досегашното користе-
ње на просторот и неопходноста идната просторна 
организација да се приспособи кон потребите и 
можностите на долгорочниот севкупен развој на 
Републиката, се утврдуваат следниве заеднички 
интереси и цели на просторниот развој: 

2.1. Општи интереси и цели 

Планирањето на просторната организација тре-
ба да овозможи квалитативно-квантитативни тран-
сформации на содржината на просторот, како ди-
намика на алокација на неговите потсистеми и 
елементи и со тоа да се постигне поголем степен 
на негова организираност, обезбедувајќи рацио-
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налио користење на просторот и неговите потенци-
јали, унапредување на животните услови, зголе-
мување на квалитетот на животната средина и ху-
манизација на животната и работната средина. Тоа 
може да се постигне со оптимализација на прос-
торните структури, со усогласување - на техничко-
технолошкиот и демографскиот комплекс во рам-
ките на економскиот и условите на еколошкиот, 
со претворање на потенцијалните производни сили 
во активни, овозможувајќи нивен постојан пораст 
за да се постигне оптимално ниво на просторна 
развиеност, со адекватен степен на урбанизација, 
соодветен систем на населени места, оптимална раз-
местеност на инфраструктурните системи и корек-
тен однос кон заштитата на природните и созда-
дените вредности. Така организираниот и опремен 
простор на Републиката ќе стане рамка низ која 
треба да се дефинираат просторните аспекти на 
долгорочниот Општествено-економски план со кого 
Просторниот план треба секогаш да се наоѓа во 
однос на меѓузависност и корелација. 

/Со политиката на просторната организација, 
намената, уредувањето, опремувањето и користење-
то на територијата на Републиката неопходно е 
да се оствари оптимална усогласеност и рамнотежа 
меѓу материјалните и културните вредности, меѓу 
стопанските и социјалните објекти и активности и 
меѓу производните и хуманитарните потреби на ра-
ботните луѓе и граѓаните, по пат на ефикасно и 
рационално решавање на проблемите на простор-
ната организација врз самоуправни основи. 

Треба да се оствари потполна афирмација на 
човековата личност и да се создаде општество 
свесно за нужноста од заедничко живеење на ор-
ганизиран и уреден простор, за потребата од насо-
чување на процесот на користењето на просторот, 
готовио да прифати заеднички правила на одне-
сување кон средината во која живее и работи и спо-
собно за тоа активно да одлучува. 

Демографскиот потенцијал треба што ^ р а м н о -
мерно да ја покрива територијата на Републиката 
и на тој начин да обезбеди оптимално задоволува-
ње на потребите на просторните, стопанските, тех-
ничките и другите системи, обезбедувајќи нивна 
рационална меѓусебна поврзаност и оптимално 
функционирање. 

Со просторна организација и опремување на 
територијата на Републиката, како и со соодвет-
ни средства и мерки да се обезбеди рационално ко-
ристење на погодните површини за развој на ак-
тивностите од примарниот сектор и да се спречи 
намалувањето на вкупниот фонд на земјоделско и 
шумско земјиште. 

Треба да се оствари усогласена просторна раз-
местеност на производните сили и другите актив-
ности, согласно со потребите за порамномерен раз-
вој на Социјалистичка Република Македонија, со 
создавање на поголем број развојни центри и адек-
ватни просторни единици-зони дефинирани по пат 
на интегрален третман на активностите на при-
марниот, секундарниот и терцијарниот сектор од 
страна на здружениот труд и другите субјекти на 
планирањето. 

Развојот на секундарниот и терцијарниот сек-
тор треба да биде усогласен со организацијата и 
уредувањето на просторот со мрежата на .насел-
бите и урбанизацијата, со разместеноста на ин-
фраструктурните системи и општествените опре-
делби за нивото на развиеноста на Републиката 
во наредниот долгорочен период. 

Урбанизацијата треба општествено да се насо-
чува и усогласува со севкупниот развој, со рацио-
налната концентрација на човечките и материјал-
ните производни сили, со структурата на опште-
ствено-економските активности, со потребата од 
искористување на сите развојни потенцијали; со 
подобрување, на мрежата на населбите и со адек-
ватно функционално поврзување со центрите на 
развојот. Системот на населбите како и организа-
цијата, уредувањето и опремувањето на населени-

те места треба да се подредат на измените во на-
чинот на живеење што со себе ги носат проце-
сите на индустријализација и урбанизација, како 
и развивањето на социјалистичките самоуправни 
односи. 

За разрешување на станбениот проблем во пла-
нираниот период треба што поадекватно на пот-
ребите да се насочи општествената и станбената 
изградба во индивидуална сопственост, а заради 
остварување на политиката за зголемување на 
животниот стандард да се изградат објекти за об-
разование, култура, здравство, снабдување и слич-
но и да се усогласат нивните капацитети и нив-
ната просторна разместеност така што да форми-
раат функционални и рационални мрежи лесно 
достапни за работните луѓе и граѓаните. 

Крупните инфраструктурни системи треба да 
бидат порамномерно разместени во просторот на 
Републиката, и на тој начин, формирајќи го кос-
турот на просторната организација, да ги задово-
лат идните потреби на луѓето, стопанството и сис-
темот на населбите, намалувајќи го истовремено 
своето штетно Дејство врз човековата средина. 

Просторната организација и уреденоста на те-
риторијата треба да создадат услови за зачувува-
ње и развој на природните и создадените вреднос-
ти на човековата средина, спречување и отстрану-
вање на штетните последици од загадувањето на 
средината, обновување на она што во досегашниот 
развој било нарушено, усогласување на животните 
услови на човекот со-идните постигнувања на тех-
ничко-технолошкиот прогрес и урбанизацијата, ка-
ко и за развивање на перманентна активност за 
зачувување и унапредување на природната и из-
градената човекова средина. 

Просторната организација треба да овозможи 
рационално користење на територијата на Репуб-
ликата според намената и погодностите и да спре-
чи непланско и нерационално користење на зем-
јиштето, шумите, водите, рудните богатства, при-
родните и создадените вредности, како и да биде 
усогласена со потребите на системот на општона-
родната одбрана и општествената самозаштита, и 
тоа низ сите поставки во одделните домени на 
Планот. 

2.2. Посебни интереси и цели 

1Во однос на окружувањето да се постигне ефи-
касна поврзаност и функционална просторна усог-
ласеност со Социјалистичка Република Сабија и 
другите делови на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија, а во согласност со полити-
ката за добрососедски односи да се настојува од 
просторен аспект да се постигне поголем обем на 
комуницирање и повисок степен на соработка со 
соседните земји. 

Во однос на демографскиот развој, со Планот 
треба во оптимално можна мера да се намали пос-
тојната разлика во темпото на растот на попула-
цијата во одделни подрачја на Републиката. 

Треба да се постигне поголема просторна под-
вижност на населението по пат на зголемување на 
степенот на просторната развиеност, а со соодвет-
ната организација и уреденост на просторот на Ре-
публиката, подрачјата со изразити депопулациони 
тенденции да станат општествено и економски ат-
рактивни (ридско-планински и погранични прос-
тори). 

Треба да се постигне адекватна усогласеност 
меѓу разместеноста на населението, стопанските ак-
тивности и инфраструктурните системи, создавај-
ќи можности за постигнување на полна вработе-
ност на работоспособното население со ориентаци-
ја да расте учеството на вработените во секундар-
ниот и терцијарниот сектор и да се намали актив-
ното население во примарните дејности. Паралел-
но со тоа треба да се постигне поголема уедначе-
ност во вработеноста меѓу одделни подрачја на 
Републиката, како предуслов за избегнување на 
нерационалното поместување на населението. 



29 мај 1982 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРЈУЕ Бр. 23 — Стр. 455 

Стопанската структура на Социјалистичка Ре-
публика Македонија темелена врз одредени произ-
водни комплекси адекватно разместени во просто-
рот и меѓусебно поврзани во хоризонтална и вер-
тикална насока, треба да ги намали постојните 
разлики меѓу недоволно развиените подрачја и 
другата територија на Републиката, по пат на 
остварување на порамномерен стопански развој и 
создавање на нови производни капацитети во не-
доволно развиените подрачја, со максимално ко-
ристење на нивните природни вредности, погод-
ности и создадени потенцијали. 

Треба да се осигураат сите просторни и орга-
низациони услови за што поцелосно поврзување 
на примарните и секундарните дејности во са-
моуправни асоцијации на репродукциони комплек-
си, и тоа првенствено во активностите засновани 
врз експлоатација на природните ресурси. 

Треба да се формира адекватен систем на раз-
војни центри со значително влијание врз развојот 
на нивното гравитационо подрачје. 

Во рамките на примарниот сектор треба да се 
остварат трансформации на земјиштето во корист 
на земјоделското земјиште, по пат на запирање на 
процесот на неговото намалување; структурни из-
мени на земјоделското производство, по пат на 
негово реонирање во согласност со условите и по-
годностите на одделни подрачја и зони; и интен-
зивирање на производството, по пат на примена на 
современи агротехнички методи, зголемување на 
површините на општествениот сектор и окрупну-
вање на приватните земјоделски парцели, со цел 
да се задоволат потребите на земјата и извозот. 

Треба да се зголемат површините под шуми, 
обезбедувајќи нивна подобра разместеност и по-
рационално користење на постојниот шумски фонд 
и подобрување на структурата, согласно со пот-
ребите на стопанството, заштитата на средината, 
подобрувањето на климатските услови, рекреација-
та и пејзажното обликување. 

Секундарниот сектор треба да се третира како 
нај битен фактор за динамичен стопански развој 
на Републиката и да претставува основен носител 
на порамномерниот развој и просторната полари-
зација на стопанството. 

Градежништвото и градежните капацитети тре-
ба да се развиваат во согласност со потребите и 
можностите, врз основа на најсовремени средства 
за работа и со ориентација за максимално корис-
тење на сопствените ресурси. 

Во рамките на терцијарните дејности треба да 
се постигне нивна оптимална просторна разместе-
ност во согласност со разместеноста и потребите 
на населението и населбите со потенцирана тен-
денција за развој на малото стопанство. 

Активирањето на туристичките простори и раз-
местеноста на капацитетите на туристичката по-
нуда треба да бидат сообразени со оние видови ту-
ризам за кои Социјалистичка Република Македо-
нија има нај изразити компаративни предности 
(зимски, транзитен, езерски), со соодветно приспо-
собување на структурата на понудата кон оние ви-
дови на туристичко-рекреативни активности за кои 
постои утврдена побарувачка, со што ќе се усог-
ласи и организацијата на просторот. 

Процесот на урбанизација треба да биде во со-
гласност со политиката на порамномерен просто-
рен развој и опременост на територијата на Ре-
публиката, со насочување на нејзините простор-
но-физички, социоекономски и функционални те-
кови, во смисла на соодветно ублажување на до-
сегашниот интензитет и воспоставување на опти-
мална рамнотежа во урбаниот систем адекватно 
на традицијата, потребите, можностите и новиот 
начин на живеење. 

Со развојот на системот на населбите треба да 
се оствари нивна функционална диференцијација 
и адекватно насочување на развојот на соодветни 
функции во секоја од нив, водејќи притоа сметка 
за максимално избегнување на секаков вид пара-

лелизам. Популациониот и стопанскиот растеж на 
сите градови, вклучувајќи го и републичкиот цен-
тар треба да се усогласи со нивните просторни, 
економски и еколошки можности со специфичната 
улога што ја имаат во мрежата на населбите, како 
и со потребите на народната одбрана, а во кон-
текст на општествено насочените процеси на урба-
низацијата и деаграризацијата. 

Со развојот на мрежата на објектите на соци-
јалните активности треба да се остварат поволни 
услови на живеење, со намалување на постојните 
разлики на релација село-град и на разликите ме-
ѓу развиените и неразвиените подрачја. За постиг-
нување на тоа треба да се оствари оптимална дис-
перзија на објектите во просторот и слични усло-
ви на достапност до нив на целото население. Со-
држината на мрежата да биде адекватна на пот-
ребите и можностите од воспитнообразовни уста-
нови, научни и културни институции, здравствени 
објекти и објекти за социјална заштита. 

Треба да се обезбеди стан за секое домаќин-
ство и становање во хумано опремен и уреден про-
стор со соодветни придружни објекти за деца и 
возрасни, по пат на организирање на становањето 
на принцип на просторна единица — месна заед-
ница. 

Изградбата на ^инфраструктурните системи тре-
ба да се усогласи со развојот на стопанството и 
стандардот, обезбедувајќи го секој дел од просто-
рот со адекватна мрежа, сразмерно на неговата 
улога во долгорочниот развој и постигнувајќи оп-
тимална усогласеност на мрежите на инфраструк-
турата со мрежата на населбите и производните 
капацитети. 

Треба да се создадат развојни можности за 
снабдување на населението, стопанските и несто-
џанските дејности со задоволителни количества во-
да со соодветен квалитет. Природните извори на 
вода првенствено да се користат за снабдување на 
населението со вода за пиење, а таму каде што 
тие не се доволни, по пат на акумулации да се 
обезбеди вода која ќе биде приоритетно наменета 
за населението, а потоа за индустријата и земјо-
делството. Да се обезбеди наводнување на сите 
обработливи земјоделски површини погодни за на-
воднување. Посебно внимание да се обрне на заш-
титата на извориштата на вода, подземните води 
и акумулациите кои ќе се употребуваат за снаб-
дување со вода за пиење. 

Мрежата на сообраќајната инфраструктура 
треба да се конципира така што да обезбеди еко-
номично и функционално одвивање на внатреш-
ните и надворешните врски и движења на насе-
лението и стоката и да осигури рационално ин-
тегрирање на Републиката во југословенската за-
едница, како и адекватно поврзување со соседните 
земји. Тоа треба да се постигне по пат на модер-
низација на постојните и изградба на нови мрежи 
за патниот, железничкиот и воздушниот сообра-
ќај, обезбедувајќи, притоа оптимална рамномерност 
на покривање на територијата на Републиката и 
максимално приспособување кон потребите на оп-
штонародната одбрана. Досегашните и идните соз-
нанија и поставки на пловниот пат Морава-Вардар 
треба да се почитуваат и на соодветен начин да се 
вклопуваат во просторната организација на Ре-
публиката. 

Во однос на енергетиката и енергетската ин-
фраструктура, оптимално и рационално треба да се 
користат сопствените извори и да се изгради соод-
ветен систем на об;'^кти за производство на енер-
гија, користејќи различни ресурси на примарната 
енергија. Мрежата на транспорт и пренос на енер-
гија треба да биде рамномерно територијално рас-
поредена адекватна на . потребите на населението 
и стопанството и на рационален начин поврзана со 
енергетскиот систем на земјата и енергетските сис-
теми на соседните земји, водејќи притоа сметка за 
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максимално намалување на негативните ефекти 
врз квалитетот на животната средина и природ-
ните вредности со изградбата на истите. 

Треба да се обезбедат услови за непречена ин-
тензивна и рационална експлоатација на природ-
ните ресурси без нивно оштетување и загрозува-
ње, почитувајќи ја закономерноста на природните 
процеси, како и условите за санација и унапреду-
вање на деградираните и за зачувување на пос-
тојните вредности на просторот, и тоа: земјиште, 
вода, воздух, пејзажни и амбиентални квалитети. 

Треба да се утврдат системи на задолжителни 
корективни мерки, за да се создадат услови за за-
чувување на природните вредности во процесот на 
се поинтензивното користење на природните ре-
сурси. Врз основа на расположливите природни 
карактеристики и особености просторот треба да 
се издиференцира според соодветните мерки на 
заштита, вклучувајќи ги природните знаменитости 
и подрачја кои поради научните, културно-прос-
ветните вредности, или поради посебните природни 
убавини и рекреативни погодности поседуваат оп-
штествено значење и интерес. 

Втор дел 

1.0. Организација, уредување и користење на 
просторот на Социјалистичка Република 

Македонија 

Тргнувајќи од природните и создадените ус-
лови, земајќи ги предвид постојните појави и тен-
денции во просторот на Републиката, како и заед-
ничките интереси и цели, претпоставениот севку-
купен развој и прифатените определби на Догово-
рот за основите на Планот, во наредниот период по 
пат на меѓусебно интегрално третирање на оддел-
ни просторни системи се очекува да се постигне 
оптимална организаци]а на нејзината територија и 
економично и рационално уредување и користење 
на просторот во целина. 

Организацијата на просторот на (Социјалистич-
ка Република Македонија треба да биде резултат 
што произлегува од разместеноста на содржините 
и функциите во него, оптималното почитување на 
меѓусебните влијанија, објективното усогласување 
на можностите и потребите меѓу нив, како и од 
тенденцијата за намалување, односно елиминирање 
на колизиите меѓу одделни намени и функции во 
него. 

Просторната организација треба да овозможи 
дефинирање на намената на територијата на Ре-
публиката и начинот на нејзиното користење по 
пат на адекватно активирање на најбитните ком-
поненти на положбата на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија во однос на пошироките просто-
ри на окружувањето, . рационалната разместеност 
на населението и производните капацитети, усог-
ласеноста на урбаниот и руралниот развој, опти-
малната координираност на инфраструктурните 
системи, хуманизирањето на просторот и зашти-
тата на животната и природната средина, како и 
на оптималната меѓусебна усогласеност на опште-
ственото и материјалното богатство со функциите 
и активностите во, просторот на Републиката. 

За остварување на оптимални ефекти на прос-
торната организираност треба да се оствари поце-
лосно користење на поволната геопрометна по-
ложба на Социјалистичка Република Македонија, 
а со тоа и нејзино поефикасно и понепосредно по-
врзување со окружувањето (југословенско и ме-
ѓународно) и вклучување во југословенските и ев-
ропските развојни системи. Од аспект на вклучу-
вање на југословенското окружување, организа-
цијата на просторот се очекува да овозможи по-
голем степен на интегрираност, остварување на 
просторно функционалните влијанија и поефикас-
но комуницирање во сите области (луѓе, стока, 
енергија, информации). 

Во рамките на размената со окружувањето, ос-
новни упоришта на нивните меѓуусловености треба 
да бидат: трансверзалните, европски сообраќајни-
ци, пловниот пат, гасоводот и нафтоводот, слобод-
ните бесцарински производни зони, поголемиот 
број гранични премини и сообраќајни врски со 
окружувањето, развивањето на електропреносните 
мрежи со соседните, заедничката заштита на при-
родните добра и слично, а во рамките на Репуб-
ликата битни елементи на просторната организи-
раност треба да бидат коридорите на големите ин-
фраструктурни системи, оските на просторниот раз-
вој и зоните за одредени намени и содржини кои 
во процесот на спроведувањето на Планот треба 
да бидат детерминирани, димензионирани и како 
простор резервирани, со што се очекува да се 
овозможи непречена изградба на производни ка-
пацитети и други објекти во нив, 'што ќе го сле-
дат просторниот развој на Социјалистичка" Репуб-
лика Македонија. 

1.1. Намена и користење на просторот 

Оптималната просторна организација на тери-
торијата на Републиката, во смисла на рационал-
ното користење на просторот според намената и 
погодноста, се очекува да овозможи активирање на 
целокупниот простор и сите негови потенцијали и 
да обезбеди начин и режим на користење на прос-
торот усогласен со природните карактеристики на 
земјиштето и обемот и карактерот на барањата на 
одделни сегашни и идни корисници. 

Според начинот на користење на просторот со 
кој треба да бидат задоволени согледаните потре-
би на сите системи на просторната организира-
ност, земјиштето на територијата на Републиката 
е систематизиран на продуктивно, во рамките на 
кое влегуваат површините наменети за активнос-
тите на примарниот сектор, и непродуктивно чија 
површина треба да ги задоволи потребите на ин-
фраструктурните системи, мрежата на населбите 
и другите производни комплекси. 

Користењето на продуктивното земјиште тре-
ба да биде засновано, пред се, врз погодностите 
на неговите природни карактеристики за одделни 
гранки и видови производство, како и врз мож-
ностите за трансформирање и окрупнување на не-
говата структура, со цел за што порационално и 
поинтензивно користење на истото, а ќе се врши 
во рамките на одредени просторни структури-зони 
со посебни и специфични природни карактеристи-
ки во однос на системот на производните дејности. 

Трансформацијата на структурата на продук-
тивното земјиште треба да се изврши со пренаме-
нување на сегашните површини под пасишта кои 
од еколошки аспект претставуваат потенцијални 
шумски површини и ораниците и бавчите од VII 
и VIII катастарска класа кои како биолошки ефект 
не поседуваат никакви продуктивни својства, како 
и со преименување во структурата на обработли-
вото земјиште за поинтензивно искористување. 

Тргнувајќи од нормативот дека парцела од 
околу 4 ха обработлив© земјиште по еден активен 
земјоделски жител е предуслов за рентабилно ра-
ботење, според бројот на земјоделското население 
и вкупната површина на обработливо земјиште по 
зони, треба да се очекува дека површината на об-
работливото земјиште по еден активен-земјоделски 
жител ќе се движи од 1,2 до 5,6 ха, а како резул-
тат* на тоа зоните ќе се одликуваат: 
* — Полошко-радишката, со аграрна пренаселе-

ност и релативно мали можности за окрупнување 
на поседот; 

— Охридско-преспанската, со присуство на 
процесот на деаграризација, односно трансформи-
рање на населението од примарниот во другите 
сектори; 

— Кичевско-бродската, со релативно голема 
аграрна пренаселеност и потреба од дисперзија на 
соодветни преработувачки капацитети; 
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— Пелагониско-мариовската, со релативно по-
брз процес на деаграризација, особено по пушта-
њето на хидромелиоративниот систем; 

— Скопската, со забрзана деаграризација и 
можности за поопштествување на поседот; 

— Вардарската, исто така со деаграризација, 
окрупнување и поголемо поопштествување на по-
седот; 

— Гевгелиско-струмичката, со аграрна прена-
селеност и со можност за создавање на поголеми 
агроц^лини поради постоењето на хидромелиора-
тивнИот систем, со што ќе се забрза и процесот на 
деаграризацијата; - ^ ' 

— Овчеполско-брегалничката, со повисок сте-
пен на деаграризација и можности за побрз про-
цес на арондација и комасација, со што ќе се соз-
дадат услови за развој на агро-индустрискиот ком-
плекс ; 

— Кумановско-паланечката, со можности за 
побрз процес на деаграризација и примена на сов-
ремени техничко-технолошки достигнувања во зем-
јоделството. 

Реализацијата на трансформацијата на идното 
користење на продуктивното земјиште, односно не-
говото зачувување, рационално искористување и 
интензивирање на производството треба да овоз-
можи: активирање на потенцијалите на ридско-
планинските .подрачја и поширока примена на 
хидромелиоративните системи, со што ќе настане 
битна измена во структурата на искористувањето 
на погодноста на природните ресурси (бонитетни 
класи), односно преминување на поголеми повр-
шини од понеквалитетни во поквалитетни бонитет-
ни класи; .зголемување на површините ^о општес-
твениот сектор по пат на создавање на поголеми 
производни комплекси, односно услови за интен-
зивен развој на земјоделското производство; и 
формирање на порационални големини, на парце-
лите во индивидуалниот, сектор и намалување на 
необработуваните обработливи површини на 5—6°/о. 

Непродуктивното земјиште треба да служи за 
одредени потреби како: водни површини, површини 
под градски и селски населби, површини за голе-
ми инфраструктурни системи, туристички и рек-
реативни зони и'земјиште за рудници и индустрис-
ки зони' надвор од населените места. 

И во структурата на непродуктивното земјиште 
треба да се очекува одредено зголемување на по-
вршините на некои категории, како основа за на-
тамошен вкупен развој, кое ќе го почитува прин-
ципот на обезбедување на соодветна рекомпенза-
ција. 

За порационално користење на водните ресур-
си и подобрување на режимот на водите, за ре-

шавање на проблемот на наводнувањето на земјо-
делските површини, водоснабдувањето на населе-
нието и индустријата и за производство на елек-
троенергија се очекува изградба на нови *акумула-
ции, за кои треба да се обезбеди простор со 
површините зафатени со регулација на водните < 
текови, намалување на барите и слично како ре-
зултат на тоа идните водни површини треба да 
изнесуваат: под водотеци 29.000 ха, под природни 
езера 43.500 ха, под вештачки езера х18.500 ха, и 
под мали акумулации 3.500 ха, или вкупно околу 
94.500 хектари. 

Како резултат на порастот на населението, на 
очекуваното ниво на општествено-економскиот ра-
звој, на планираниот степен на опременост и уре-
деност на населбите и на системот и начинот на 
градба, површината за нивно проширување треба 
да се зголеми за околу 25°/о во однос на површи-
ната од 1980 година, односно вкупно за околу 
10.000 ха. 

Заради иден раззој, модернизација и проши-
рување на мрежата на крупните инфраструктурни 
системи, површината за нивна изградба' треба да 
се зголеми од околу 17.000 ха на околу 23.000 ха, 
или за 26% во однос на онаа од 1980 година. 

Туристичките подрачја, локалитетите, зоните 
и туристичките регионални заедници претставуваат 
значајна категорија и во организацијата и корис-
тењето на просторот, но не се искажува посебно 
во вкупните биланси на продуктивното земјиште. 

Во изборот на површините, односно земјиш-
тето наменето за изградба на големи индустриски 
комплекси, депоа и рудници кои се надвор од 
границите на населбите, покрај основните лока-
циони фактори треба да се почитува и условот за 
оваа намена да се користат, пред се, површините 
на непродуктивно™ земјиште, односно понеквали-
тетните површини на продуктивното земјиште. 

Добиените нови структури во користењето на 
земјиштето се изразени во следниот биланс на ко-
ристење на вкупното земјиште на Републиката. 

Сегашна состојба 2000-та година 

Вид на а сз -
3 * а ѕ ѕ 

1 ев 
•-Ч х 
а о 

1 1 
С о « 

И В користење 
и и е ^ и « 3 а гп \0 

и ж 
К 5! 

а а 
. 3 ОЈ 

е и 
ч « а О ОЈ ѓч. а ех . 3 ОЈ 

е и О М ,03 е В о д и 

Вкупна површина 2 . 5 7 1 . 0 0 0 1 0 0 , 0 2 . 5 7 1 . 3 0 0 1 0 0 , 0 0 
Непродуктивно 
земјиште 2 9 2 . 3 5 6 . 1 1 , 3 2 9 2 . 3 5 6 1 1 , 3 
Продуктивно 

1 1 , 3 

земј иште 2 . 2 7 8 . 9 4 4 8 8 , 7 2 , 2 7 8 . 9 4 4 8 8 , 1 
Продуктивно 

8 8 , 1 

земјиште 2 . 2 7 8 . 9 4 4 1 0 0 , 0 , 2 . 2 7 8 . 9 4 4 1 0 0 , 0 
Шуми и шумско 

1 0 0 , 0 

земјиште 9 6 1 . 8 1 0 4 2 , 2 1 . 1 7 9 . 5 5 0 5 1 , 0 0 

Земјоделско 
земјиште 1 . 3 1 7 . 1 3 4 5 7 , 8 1 . 0 9 9 . 3 0 4 4 9 , 0 
Земјоделско 

4 9 , 0 

земјиште 1 . 3 1 7 . 1 3 4 1 0 0 , 0 1 . 0 9 9 . 3 9 4 1 0 0 , 0 0 
Пасишта 6 6 2 . 9 7 7 5 0 , 3 5 0 8 . 9 7 7 4 6 , 0 0 
Обработл. земј. 6 5 4 . 1 5 7 4 9 , 7 5 9 0 . 4 1 7 5 4 , 0 
Непродуктив. земј. 2 9 2 . 3 5 6 1 0 0 , 0 2 9 2 . 3 5 6 1 0 0 , 0 
Водни површини 8 3 . 2 И 2 8 , 4 9 4 . 5 1 1 3 2 , 2 
Населби 4 6 . 0 0 0 1 5 , 7 5 6 . 0 0 0 1 9 , 1 
Инфраструктура 1 7 . 2 9 4 5 , 9 2 3 . 0 0 0 9 , 0 
Рударство и индуст. 6 . 4 0 0 1 , 8 1 4 . 6 0 0 4 , 9 
Други непл. повр.* 1 4 0 . 4 5 1 4 8 , 2 1 0 4 . 1 4 5 3 4 , 8 

* Околу 70% изразито еродирани површини и 
околу 30% камењари. 

1.2. Просторна разместеност на населението 

Движењето и разместеноста на населението, 
кое до крајот на овој век се очекува да брои 
околу 2.600.000 жители треба да бидат во корела-
ција со основните социо-економски развојни па-
раметри, критериумите за адекватна разместеност 
на капацитетите, и функциите во просторот нк 'Ре-
публиката и со поставените цели во однос на де-
мографскиот развој. 

Тргнувајќи од тоа, Просторниот план на соод-
ветен начин треба да овозможи: 

— намалување на доста изразената диферен-
цијација на темпото на демографскиот раст меѓу 
популационо експлозивните и стагнантните под-
рачја; 

— пораст на- подвижноста на населението 
главно по пат на дневни миграции, сообразно со 
порастот на степенот на развиеноста и 

— усогласеност меѓу разместеноста на населе-
нието, производните капацитети и инфраструктур-
ните системи, водејќи притоа посебно сметка за 
собирање на депопулационите процеси. 

Намалување на разликата во темпото на демо-
графскиот раст, во согласност со нашите општес-
твени норми и критериуми во подолгорочен вре-
менски интервал, може да се постигне по пат на 
соодветна популациона политика со која, пред се, 
треба да се подигне општото образовно, и културно 
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ниво на населението, да Се забрза процесот на 
еманципација на жената, да се посвети поголемо 
внимание на планирањето на Семејството, да се 
обезбеди адекватна мрежа од сферата на општес-
твениот стандард и слично. Таквата политика во 
спрега со процесот на економскиот развој ќе има 
свој одраз врз намалувањето на високиот ната-
литет во одделни подрачја на западниот дел на 
Републиката. 

За смирување на досегашните тенденции на 
изразита демографска концентрација по пат на 
миграциони движења на населението во одделни 
подрачја и градови, меѓу кои нај изразити се Скоп-
ската котлина, туристичко атрактивните просто-
ри и одреден број поголеми општински центри, во 
наредниот период, покрај другото, ќе треба да се 
интензивираат дневните работни миграции со кои 
би биле опфатени околу 40% од вкупно вработе-
ните. 

Со оглед на тоа дека движењето на попула-
цијата е во корелација со економскибт развој, раз-
местеноста на производните капацитети и вработу-
вањето, во наредниот период истото треба да биде 
следено со соодветна територијална алокација на 
акумулацијата во согласност со определбите за не-
рамномерен развој на Републиката и полна вра-
ботеност, имајќи го предвид рационалниот концепт 
на просторната организација на стопанството и оп-
штествениот живот, кои најефикасно ќе ги ани-
мираат меѓусебно поврзаните субјекти на развојот 
и ќе обезбедат рамномерно активирање на развој-
ните потенцијали по пат на синхронизација на те-
риторијалната со гранската структура на стопан-
ството. Со повисоко ниво на општо и стручно обра-
зование и со поголема независност од местото на 
постојано живеење, работната сила нема локацио-
но да се одредува кон градовите во онаа мера и 
обем како што беше во досегашниот развоен пе-
риод. 

Во услови на поразвиен сообраќаен систем и 
релативно мала оддалеченост, како меѓу урбанист-
и ч к и т е центри и нивните гравитациони рурални 
подрачја, така и меѓу самите центри, работната 
сила ќе биде помрбилна, а - производните и други 
капацитети полесно достапни. На тој начин ќе се 
спречат неповолните трендови на претерана кон-
центрација на населението во одделни точки, како 
што е Скопје и други, а истовремено и процесите 
на депопулација на одделни подрачја како што 
се Мариово, просторот на Преспа и делови на ис-
точна и централна Македонија. Во тие подрачја, 
како и во ридско-планинските и пограничните про-
стори на Републиката со соодветни, системски ре-
шенија и мерки на економската и социјалната по-
литика треба да се стимулира задржувањето на 
постојното население во нив и темпото на порас-
тот на популацијата, што е во согласност со поли-
тиката на општонародната одбрана и општестве-
ната самозаштита, со критериумите за зачувување 
на квалитетот на животната средина и со оствару-
вањето на основната цел на Планот — порамно-
мерен просторен развој, еднакви услови за живее-
ње и оптимална просторно-функционална органи-
зација на Републиката. 

Тоа треба да се постигне, покрај другото, и 
со соодветна политика на дисперзија на стопан-
ските капацитети и формирање на повеќе *центри 
и точки на стопанска поларизација. На тој начин 
се очекува значително да се намали, па дури и 
сосема да се сопре процесот на натамошна депо-
пулација на наведените подрачја, а истовремено и 
да се забават досегашните трендови на миграција 
село—град, со што ќе се овозможи процесите на 
урбанизација и деаграризација да се одвиваат без 
големи физички поместувања на населението. 

Во контекстот на тоа, а во однос на стопан-
ските активности од сезонски карактер, како што 
се одредени гранки на земјоделското производство, 
туристичкото стопанство и слично во наредниот пе-

риод треба да се смета и со сезонски миграции на 
работната сила меѓу одделни подрачја и зони на 
Републиката. ^ 

Како резултат на тоа се очекува да се постигне 
густина на населеност од 50 до 360 жители на 1км2, 
со тоа што и натаму најголема густина на населе-
нието ќе биде во просторот на -Скопје и Полог. 

Според тоа, глобалните определби и поставки 
во однос на идната просторна разместеност на на-
селението се: 

— обезбедување на просторна организација и 
опременост на територијата теа Републиката која 
ќе овозможи густина на населеност, односно ра-
ботна рака адекватна на потребите на општестве-
ните, стопанските, социјалните и други активности 
во одделни зони и подрачја; 

— свесно насочување на тековите на урбани-
зацијата со нагласена тенденција на внесување на 
неземјоделски функции во руралните подрачја и 
оптимално изедначување на условите за живеење 
во градот и селото и 

— претежно квантитативен раст на производ-
ните капацитети во подрачја и зони со вишок на 
работна сила и адекватна застапеност на квали-
тативните компоненти на развојот во зони чии мо-
жности и погодности овозможуваат вишок на ра-
ботни места. 

Таквите определувања кореспондираат со сите 
дефинирани цели за перспективен развој, а посебно 
со онаа која зборува за создавање на услови за 
остварување на целосна афирмација на човеко-
вата личност, за можности за слободен избор на 
местото на работа и место на живеење со поволни 
услови за живеење, работа и рекреација и за пот-
полно учество во општествениот живот. 

1.3. Просторна разместеност на стопанските 
активности 

Во согласност со дефинираните цели и прифа-
тените општествени определби за порамномерен 
развој на Републиката и рационално користење на 
потенцијалите и погодностите по пат на оптимал-
но опремување и организирање на нејзината тери-
торија во наредниот период треба да се создадат 
услови за таква просторна разместеност на стопан-
ските активности и капацитети кои ќе овозможат 
најповолни ефекти на производство и поуедна-
чено ниво на развиеност на одделни просторни по-
драчја и зони со адекватно разместување и орга-
низација на производните сили, а пред се со соз-
давање нови стопански потенцијали во недоволно 
развиените подрачја, со максимално користење на 
постојната природна и со труд создадена матери-
јална основа на развојот, со што ќе се намалат 
постојните разлики во стопанската развиеност меѓу 
недоволно развиените подрачја и другата терито-
рија на Социјалистичка Република- Македонија. 

Гранскиот и територијалниот развој на стопан-
ството на Републиката, како единствен систем и 
интегрален дел на југословенското стопанство, се 
очекува да ја измени просторната структура на 
разместеноста на стопанските капацитети, затоа 
што досегашната разместеност е последица на ло-
цирањето на капацитетите во услови на релативно 
неразвиени инфраструктурни системи, како и на 
досегашните тенденции на врзување на средствата 
за проширена репродукција во развиените подра-
чја и стопански центри. 

Како резултат на ориентацијата кон ^ р а м н о -
мерен развој и кон приближување на производни-
те капацитети во местото на живеење се предви-
дува сите општински центри да бидат наедно и 
центри на развојот на нивните гравитациони по-
драчја и Републиката во целина, со таа разлика 
што лоцирањето на новите капацитети не треба 
да се врши само во градот, туку и во неговата гра-
витациона зона. Таа ориентација на полицентризам 
треба да биде поткрепена со соодветно насочување 
на инвестициите во одделни подрачја и центри, 
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кои со помали трошоци ќе можат да дадат пого-
леми ефекти, да обезбедат позитивно влијание 
врз пошироки подрачја и да придонесат за нама-
лување на постојните разлики во развиеноста. 

Таквото територијално насочување на инвес-
тициите се очекува да овозможи не само порамно-
мерен, туку и поцелесообразен развој и размес-
теност на производните сили, а со тоа и порацио-
нална разместеност на населението, што е битен 
предуслов како за сведување на разликите во раз-
виеноста на одделни подрачја и зони на толе-
рантни граници, така и за дефинирањето на типот 
на урбанизацијата, системот на населбите и ниво-
то на нивната опременост, интензитетот и прав-
ците на деаграризацијата, разместеноста на инфра-
структурните системи, користењето на земјиштето, 
заштита на животната средина и природните 
вредности и слично. 

На тој начин во. поголема мера треба да дојдат 
до израз заедничките интереси на две или повеќе 
општини на одделни подрачја и зони, со што ќе 
се овозможи реализација на предностите на за-
едништвото и ќе се разрешат проблемите за кои 
се потребни пошироки просторни рамки од општин-
ските, ќе се обезбеди соодветно функционално 
агломерирање на општините и нивно функцио-
нално поврзување и опремување, а со тоа и опти-
мална разместеност, димензионирано^ и рационал-
но користење на просторот. -

Тоа во исто време треба да овозможи и скрш-
нување на досегашните тенденции на популациона 
и стопанска концентрација во Републичкиот цен-
тар, при што стимулирањето на повеќе центри на 
развојот, покрај Скопје, ќе претставува против-
тежа на неговата интензивна поларизација и ви-
соките општествени трошоци и ориентација кон 
негов побрз квалитативен раст наместо досегаш-
ниот квантитативен, што треба да овозможи не-
гово оформување и прераснување во основен и 
главен генератор нз&фазвојот на Републиката, чии 
влијанија ќе поттикнат развој на другите центри 
и точки и ќе предизвикаат општествени и стопан-
ски тенденции спротивни на досегашните. 

1.3.1. Примарен сектор 

Примарниот сектор како стопанска активност 
која во најголем обем го користи просторот и е 
зависна од неговите природни карактеристики и 
погодности, на најсоодветен и најобјективен начин 
а врз основа на одредени услови, принципи и кри-
териуми за оптимално производство, ти дефинира 
подрачјата, односно зоните погодни за соодветни 
видови производство. На тој начин идниот развој 
на примарниот сектор треба да овозможи да дој-
дат до израз оние карактеристики и специфичнос-
ти, кои веќе го одликуваат секое подрачје со од-
редено производство, кое во натамошниот развој 
во идната структура на современо организираните 
агротехнички системи ќе се модернизира и подиг-
не на ниво на пазарно производство, истакнувајќи 
ги своите предности за еден или повеќе видови 
производи. 

Според критериумите за вреднување на погод-
ностите на просторот за развој на примарниот сек-
тор, во Републиката можат да се издвојат 9 зони кои 
и според своите природни карактеристики претста-
вуваат целини со посебни специфичности и погод-
ности за одредена структура на производство. 

Можностите за развој по одделни зони прет-
ставуваат само глобална функција нужна од ас-
пект на оптимално користење на просторот и не 
претставуваат конкретни развојни определби кои 
треба да произлегуваат од системот на самоуправно 
и континуирано општествено планирање. 

Полошко-радишката зона се одликува со за-
еднички карактеристики и погодности и располага 
со оптимални можности за развој на овоштарство-
то, доцнежното градинарско производство, сточар-
ството и шумарството. 

Охридско-преспанската зона по своите природ-
но-географски и климатски карактеристики прет-
ставува целина со нај изразени погодности за раз-
вој на овоштарството и сточарството. 

Кичевско-бродската зона располага со погод-
ности за развој пред се, на сточарството и шумар-
ството,а почвено-климатските погодности и надмор-
ската височина на делови од општините кои вле-
гуваат во рамките на истата, овозможуваат и раз-
вој на овоштарството и производството на сточна 
храна. . 

Пелагониско-мариовската зона има поголеми 
можности за поразновидно земјоделско производ-
ство, меѓутоа сепак , во рамничарскиот дел преов-
ладуваат погодностите за развој на житните и 
индустриските култури, а на падинско-ридските 
терени погодностите за пошумување и подигање на 
вештачки ливади; 

Зоната на Скопската котлина се одликува со 
погодности за разновидно земјоделско производ-
ство, меѓутоа преовладуваат погодностите за индус-
триски култури, лозарство, овоштарство и сточар-
ство. 

Вардарската зона според педолошките и кли-
матските карактеристики се одликува со изразити 
погодности за развој на лозарството, овоштарство-
то и индустриските култури. 

Струмичко-гевгелиската зона поседува погод-
ности за градинарско производство и лозарство. 

Овчеполско-брегалничката зона се одликува со 
поголема хетерогеност на природните карактерис-
тики, а со тоа и со погодности за поразновидно про-
изводство, но сепак преовладуваат погодностите 
за развој на индустриските и житните култури, 
овоштарството, сточарството и оранжериско-гради-
нарското производство. 

Кумановско-паланечката зона според своите 
природни карактеристики поседува погодности за 
разновидно земјоделско производство и тоа посеб-
но за овоштарство, лозарство, индустриски култу-
ри, сточарство и шумарство. 

Вкупната површина користена од примарниот 
сектор во сите зони, односно во Републиката из-
несува околу 2.300.000 ха, од кои околу 1.200.000 ха 
како шумско земјиште и околу 1.100.000 ха како 
земјоделско земјиште. Во однос на сегашната сос-
тојба површината на вкупното земјиште за при- • 
марниот сектор останува иста, додека површините 
под шумско земјиште ќе се зголемат ,за околу 9%, 
за сметка на површините на земјоделското земјиш-
те. Горната трансформација ќе се постигне во пре-
наменување на дел од пасиштата кој се води како. 
земјоделско, а припаѓа на шумското земјиште и дел 
од ораниците и бавчите од VII и VIII катастарска 
класа. 

Реализацијата на трансформацијата на идното 
користење на земјиштето за потребите на примар-
ниот сектор, односно неговото зачувување, рацио-
нално искористување и зголемување на продук-
тивноста треба да овозможи: активирање на потен-
цијалите на ридско-планинските подрачја и поши-
рока примела на хидро-мелиоративните системи, 
со што ќе настане битна измена во структурата на 
искористувањето на погодностите на природните 
ресурси; зголемување на површините во општес-
твениот сектор за околу 6% на сметка на инди-
видуалниот сектор по пат на создавање поголеми 
производни комплекси, а со тоа и услови за по-
интензивно земјоделско производство; и постигну-
вање на порационални големини на парцелите во 
индивидуалниот сектор од околу 4 ха по активен 
земјоделски жител, намалување на ^обработува-
ните обработливи површини на околу 5%, намалу-
вање на земјоделското население најмногу до 20% 
од вкупното население и на активното земјодел-
ско население на околу }/-> од вкупното земјоделско 
население. 
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Земјоделство 

Основниот мотив за што поинтензивен развој 
и зголемување на обемот на производството на 
примарниот сектор паралелно со Изразитото по-
добрување на неговиот квалитет ќе биде перма-
нентниот пораст на побарувачката, а особено на 
земјоделските производи поради зголемениот број 
на потрошувачи, нивните зголемени потреби од 
земјоделски производи и зголемените потреби од 
суровини за производи на прехранбената, односно 
преработувачката индустрија за домашни потреби 

.и за извоз. 
Дефинираните земјоделски површини и очеку-

ваните приноси по пат на нивно интензивно ко-
ристење и модернизација на процесот на произ-
водството треба да овозможат значително повисока 
продукција и тоа: кај житните култури — на ори-
зот; кај индустриските — на шеќерната репка, сон-
чогледот, тутунот и памукот; кај градинарските 
култури, овоштарството и лозарството со изразито 
зголемување на сите видови производи, што .ќе 
овозможи адекватно задоволување на се поголе-
мите потреби, како и рационално користење на 
прехранбените преработувачки индустриски капа-
цитети; и кај сточарството со оплеменување на 
пасиштата, зголемување на вештачките ливади и 
интензивирање на фуражното производство. За 
остварување на ваквата продукција ќе биде неоп-
ходна изградба на мелиоративни системи на вкуп-
ното земјоделско земјиште погодно за наводнува-
ње, како и нивно рационално користење и редов-
но одржување. 

Согласно со извршената валоризација на мо-
жностите и погодностите на земјоделското земјиш-
те во Републиката треба да се очекува намалува-
ње на површините под житни култури, поради 
лимитираноста на оптималните приноси, а на нив-
на сметка ќе се извршат квалитативни промени во 
корист на зголемувањето на површините под ин-
дустриски и градинарски култури. 

Со примена на современите агротехнички мер-
ки земјоделското производство ќе бележи пораст, 
и тоа особено кај житните, индустриските, гради-
нарските и фуражните култури, овоштарството и 
лозарството. 

Сточарско™ производство се очекува да бе-
лежи зголемување во прирастот кај говедата и сви-
њите, овците и живинарството, а производството 
на јајцата значително ќе се зголеми. Посебно вни-
мание во наредниот период треба да се посвети 
на оранжериското производство и производството 
под фолии и ^пластеници, со тенденција да се зго-
леми досегашниот тренд и со ориентација кон ко-
ристење на сопствени енергетски извори (термал-
ни води, лигнит, сончева енергија и ел.). 

Објектите за сместување на храна и објектите 
за магацинско чување на стоковните и пазарните 
резерви треба да формираат систем на магацини 
адекватни на потребите за дел од годишното про-
изводство и сите потребни стоки и пазарни резер-
ви. Магацинските со преработувачките капаците-
ти треба да бидат разместени така што мрежата 
на сообраќајната инфраструктура да ги поврзува 
со изворите на снабдување и со потрошувачите 
центри. Малцинските објекти мораат да бидат 
обезбедени од поплави и други елементарни непо-
годи, заштитени од воени разорувања и оспосо-
бени за користење во случај на војна. 

Шумарство 

Во рамките на примарните дејности во наред-
ниот период се очекува да настане значително 
зголемување на шумските површини со нивна 
соодветна просторна разместеност, порационално и 
поинтензивно искористување на шумскиот фонд, 
подобрување на нивната структура согласно со 
општокорисните функции и постојаното зголему-
вање на потребите, како и нивно постојано чува-

ње, уредување и унапредување. Стопанисувањето 
со шумите неопходно е да се засновува врз форми-
рањето на негувани и одгледувани шуми во кои 
порастот ќе биде резултат на спроведените о д р е -
дувачки мерки. 

Поинтензивно стопанисување со шумите тре-
ба да се врши во повисоките делови на регионот 
на дабовите шуми и регионот на буковите шуми, 
кои заземаат најголеми пространства во кичевско-
бродската, овчеполско-брегалничката и вардарсќа-
та зона како и во сите други зони но со значи-
телно помал интензитет. Најголем прираст на. ква-
литетна дрвна маса се очекува во пелагониско-
мариовската, кичевско-бродската, полошко-радиш-
ката и вардарската зона. Потрошувачката на дрво 
ќе порасне и кај индустриското и кај огревното, 
што ќе биде резултат на зголемената дрвна маса 
која до 2000-та година се очекува да изнесува вку-
пно 1.260.000 м3. 

За успешен развој и унапредување на стопан-
еко-производните и општо-кордоните функции на 
шумите' во наредниот период треба да се изврши 
реконструкција на шумскиот фонд, и тоа со нај-
големи зафати во скопската, гевгелиско-струмич-
ката, пелагониско-мариовската, овчеполско-брегал- V 
ничката и охридско-преспанската зона. Во струк-
турата на шумите во форма на одгледување висо-
ките шуми се очекува да се зголемат за два пати, 
ниските за една петина, а шуми во реконструкција 
ќе има на околу една третина од вкупната повр-
шина под шуми. Во структурата по видови дрвја 
се очекува да се зголемат површините на иглолис-
ни за околу седум пати, како и учеството на дрв-
ната маса на иглолисните дрвја во вкупна дрвна 
маса за околу четири пати. Во обемот и струк-
турата на производството на дрва се очекува зго-
лемување за околу два пати. 

Се предвидува до крајот на овој век вкупната 
површина под шуми да изнесува 1.180;000 ха. 
Најголеми површини ќе се пошумат во вардар-
ската, пелагониско-мариовската, овчеполско-брегал-
ничката, кумановско-паланечката и полошко-ра-
дишката зона. 

Проблемот. на неразграничени односи во соп-
ственоста кај пасиштата и голините во наредниот 
период треба да биде совладуван на најсоодветен 
начин во интерес на што поинтензивно пошумува-
ње на холините. 

1.3.2. Секундарен сектор 

Индустрија 

Просторната дистрибуција на, производните ка-
пацитети на секундарниот сектор треба да се вр-
ши врз основа на принципи со помош на кои здру-
жениот труд и другите субјекти на развојот, во 
согласност со своите интереси ќе ја определуваат 
нивната локација користејќи ги информациите што 
ги дава Просторниот план на Социјалистичка Ре-
публика Македонија. Тие принципи се: 

Локацивно врзаната индустрија да се насочува 
кон суровинските ресурси, и тоа до економски и 
технолошки оправдани оддалеченост^ 

Природните капацитети со кои треба да" се до-
полни постојната индустрија поради оформување 
на технолошки целини, да се врзуваат за веќе из-
градените капацитети, при што првенствено ориен-
тацијата да биде кон реконструкција и модерниза-
ција на постојните капацитети. Дислокација на ин-
дустриски капацитети да се врши само во случаи 
кога тоа џ неопходно за развојот на самата ин-
дустрија, или за санација на условите на живее-
ње во населените места; 

Новата индустрија да се разместува во радиус 
поволен за дневна миграција на работната сила, 
со што ќе се оствари дисперзија на новата индус-
трија и ќе се зачува поволен однос меѓу просторот 
за работа и живеење. На тој начин оптимално ќе 
се користи и постојното општествено богатство во 
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нестопанските области на населените места и ќе се 
остварат поповолни ефекти во однос на живот-
ниот* стандард на работниот човек; 

Разместувањето на локалноно неутралната ин-
дустрија да се насочува така што со истата да се 

/постигне порамномерен развој на целокупната те-
риторију на Републиката и што е мошне важно, 
да се забрза развојот на недоволно развиените по-
драчја, како и развојот на ридско-планинските и 
пограничните простори и 

(Индустријата и другите производни капаците-
ти кои според својата производна технологија се 
©карактеризирани како загадувачки, да не се ло-
цираат на квалитетни земјоделски површини, во 
туристички и рекреациони зони, како и во подрач-
ја и зони кои с̂ е под посебен режим на заштита, 
или со посебна намена. 

Тргнувајќи од целите и определбите за ната-
мошен развој на просторот на Републиката, како 
и од наведените принципи за разместување на 
производните капацитети на секундарниот сектор, 
во начело може поблиску да се согледаат усло-
вите и критериумите за натамошен развој на ка-
пацитетите од овој сектор во ориентационо пред-
ложените зони без дефинирање на видот на про-
изводството, квантумот на капацитетите и други-
те економски агрегати. 

Можните развојни правци искажани по зони 
треба повеќе да значат одредување на потребите 
и можностите од заокружување на постојните ка-
пацитети, како и на можностите и условите за дис-
перзија на нови, а не како плански поставки. Ис-
тите треба да бидат користени од страна на суб-
јектите на општественото планирање и носители-
те на развојот како просторни аспекти на долго-
рочниот општествено-економски развој на Репуб-
ликата. 

Во таа смисла во полошко-радишката зона со 
оглед на значителниот популационен потенцијал, 
природните вредности на нејзиниот планински дел 
и погодностите на рамничарскиот дел за развој на 
агрокомплексот треба, покрај технолошко-функ-
ционалното заокружување на постојните капаци-
тети (обоената металургија, хемиска, неметали, тек-
стилна, прехранбена и; електро-енергија), посебно 
да се стимулира развојот на прехранбената ин-
дустрија, трудоинтензивните производни капаци-
тети, како и д е л е г и р а н и т е помали капацитети од 
преработувачката индустрија, особено во ридско-
планинските простори. 

Постојната индустрија во охридско-преспан-
ската зона (металска, автомобилска, електроинду-
стрија, хемиска, текстилна и електроенергија) прет-
ставува солидна основа за натамошен нејзин раз-
вој и можност за дисперзија на капацитетите како 
во зоната така и надвор од неа. Со оглед на при-
родните вредности и присуството на нај квалитет-
ни туристички простори на Републиката, во иста-
та треба да се развива чиста индустрија. 

Во кичевско-бродската ' зона, индустриската 
структура има услови да се формира, како од пос-
тојната локационо врзана индустрија (црна мета-
лургија, електроенергија и дрвна индустрија) и 
идната за преработка на неметали (мермер во Ки-
чево и Демир Хисар), така и од донесени локацио-
но неврзани капацитети од потенцијалите на со-
седните зони. 

Пелагониско-мариовската зона, покрај ната-
мошниот развој на локационо врзаната индустри-
ја (електроенергија, прехранбена и преработка на 
индустриски култури) има можности посебно вни-
мание да посвети на технолошкото заокружување 
на другите постојни индустриски капацитети (ме-
талска, електроиндустрија и неметали), создавајќи, 
предуслови за дисперзија на нивни погони, посебно 
во мариовскиот простор и ридско-планинските под-
рачја. 

Развојот на индустријата на Скопската зона 
треба да се карактеризира со изразити квалита-
тивни промени во процесот на технолошкото заок-

з&Ј 
ружување, • реконструкцијата и модернизацијата на 
постојните капацитети (црна и обоена металургија, 
металска, автомобилска индустрија, електроинду-
стрија, петрохемија и прехранбена индустрија), 
како и со ориентација на производни капацитети 
со висок степен на обработка. Со оглед на улога-
та на оваа зона, во смисла на влијание и стиму-
лирање на развојот во доменот на овој сектор на 
целата територија на Републиката, постојаните и 
очекуваните капацитети треба, по пат на диспер-
зија на свои погони, да ја оправдаат нејзината уло-
га, поттикнувајќи го идниот развој на другите зо-
ни, центри и точки на стопанската поларизација. 

Во Вардарската зона се веќе создадени значи-
телни капацитети на- обоената, хемиската и прех-
ранбената индустрија, чиј натамошен развој треба 
да е во согласност со потребите на Републиката, 
земјата и извозот со ориентација кон поврзување 
со други индустриски комплекси во рамките на 
Републиката и земјата, како и кон дисперзија на 
комплементарни преработувачки капацитети. 

Во овчеполско-брегалничката зона постојните 
индустриски капацитети (текстилна, прехранбена, 
обоена металургија, металска и автомобилска) има 
услови да се развиваат и натаму во согласност со 
принципите за технолошко заокружување и модер-
низација и да претставуваат развојна основа за 
дисперзирани и комплементарни погони. Покрај 
тоа, во оптимална мера треба да се искористат 
условите за развој на агроиндустрискиот комплекс 
и присутните суровини за развој на капацитетите за 
експлоатација на неметали. 

Во струмичко-гевгелиската зона постојните ин-
дустриски капацитети (прехранбена, електро, неме-
тали и текстилна) има можности да ја прошират 
својата производна програма и да дисперзираат 
свои погони, а компаративните предности за раз-
вој на земјоделството оптимално да се искористат 
со адекватен развој на агроиндустрискиот комплекс. 

Во кумановско-паланечката зона треба да се 
стимулира натамошниот раст на постојната ин-
дустрија (металска, неметали и дрвна), максимално 
да се настојува за дисперзија на нејзини погони 
кон пограничните простори на истата. 

Капацитети на загадувачката индустрија во 
однос на воздухот, водата и почвата ^греба да би-
дат лоцирани по претходно одредување на прос-
тори во кои воопшто не е можна и простори во 
кои нивната изградба е можна, со обезбедување на 
соодветни мерки и законски одредби и по пат на 
натамошна разработка и операционализација на 
Просторниот план на Социјалистичка Република 
Македонија. Тргнувајќи од тоа, таков вид на про-
изводни капацитети не треба да бидат лоцирани 
и изградени во подрачја и зони на природни рет-
кости, како што се националните паркови, просто-
рите- на строги природни резервати, научно-истра-
жувачките резервати и предели со посебни при-
родни карактеристики. Загадувачки индустриски 
капацитети не треба да се лоцираат на квалитетни 
земјоделски површини, кои се опремени или се по-
годни за опремување со хидромелиоративни систе-
ми, како што се обработливите површини на По-
лог, Пелагонија, Скопско, Титоввелешко, Струмич-
ко, Тиквеш, Овче Поле и друго. Исто така, не 
треба и натаму да се лоцираат нови погони на не-
чиста индустрија во подрачјата каде што таква 
веќе постои а се наоѓа во квалитетни обработливи 
земјишта, како што е случајот со „Југохром" во 
Јагуновце, .Железарницата и Рафинеријата во 
Скопско, термоелектраните во Битола и Неготи-
но, ФЕНИ во Кавадарци и слично. 

Индустриски капацитети со загадени отпадни 
индустриски води не треба да се лоцираат во не-
посредна близина на речните текови каде што ре-
жимот и квалитетот на. проточните и подземните 
води се во меѓусебна зависност, а во случај на не-
опходност од лоцирање на такви капацитети во 
тие простори, треба да се обезбедат сите неоп-
ходни мерки за заштита на водите. Такви инду-
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стриски капацитети не треба да се лоцираат пок-
рај реки чиј квалитет на водата треба и натаму 
Дс1 се одржи во категоријата на I класа, како што 
се: реките Радика, Треска, горните текови на Црна 
Река и Брегалница, како и просторите покрај аку-
мулациите кои ќе се користат за водоснабдување 
и наводнување. 

Загадувачки индустриски објекти не треба да 
се лоцираат и во непосредна близина, или во склоп 
на населените места со поголема концентрација на 
жители поради нивните негативни ефекти врз жи-
вотната и работната средина, а особено во смисла 
на загадување на воздухот и почвата. 

Во туристичко-рекреативните простори на Ох-
ридското, Преспанското, Дојранското, Мавровското 
Езеро, Радишкиот простор, Плачковица, Малешев-
ски, Осоговски планини, Кожуф, Ниџе, Јакупица 
и други, не треба да се лоцираат индустриски об-
јекти кои би ги загадувале воздухот, водата, поч-
вата или растителниот свет. 

Градежништво 

Обемот на активностите во градежништвото се 
очекува да се зголеми за 4,5 пати и да се оствари 
потпирајќи се на современи префабрикувани гра-
дежни елементи и материјали претежно од постој-
ната суровинска база на Републиката. По пат на 
интегрална поврзаност на градежната оператива 
со производството на градежен материјал и про-
ектантската дејност во адекватни комплекси со 
висок степен на организација на трудот, треба да 
се зголеми ефикасноста на градбата со максимал-
на ориентација кон индустриски начин на градење. 

1.3.3. Терцијарен сектор 

Во наредниот период, се очекува терцијарниот 
сектор да расте побрзо во однос на другите облас-
ти, што посебно се однесува на размената на сто-
ките и услужните дејности, нивната разместеност 
во основа ќе зависи од степенот на населбите и 
гравитациониот радиус во кој ќе бидат ситуирани 
потенцијалните потрошувачи. 

Мрежата на објекти за снабдување на населе-
нието треба да биде организирана адекватно на 
потребите, почнувајќи од секојдневните во склоп 
на месните заедници до неделните, месечните, од-
носно годишните во склоп на градските центри, по 
пат на специјализирани продажни простори, сто-
ковни куќи, пазаришта и друго. 

Занаетчиството во наредниот период ќе дос-
тигне зголемување од над 4 пати. Во рамките на 
секторите (производно, градежно, услужно зана-
етчиство) се очекува соодветна рамнотежа, приб-
лижно по 1/3 учество, што претставува зголемува-
ње на учеството во услужното занаетчиство за 
сметка на градежното, што кореспондира со оче-
куваното зголемување на животниот стандард. 

Во однос на просторната разместеност, услуж-
но™ занаетчиство треба да кореспондира со кон-
центрацијата на населението и системот на насел-
бите; градежното занаетчиство треба да биде во 
соодветен сразмер со обемот на инвестиционата 
активност, посебно станбената изградба и просто-
рот во кој истиот се реализира, а производното 
занаетчиство да биде во значителна мера диспер-
з и р а ^ во поголем број точки на територијата на 
Републиката, согласно со концептот за дисперзи-
раност на активностите во просторот. 

Со тоа се очекува занаетчиството да обезбеди 
потребно ниво на задоволување на потребите на 
населението, да ја следи инвестиционата изград-
ба, а да овозможи реализација на политиката за 
дисперзија на активностите во просторот. 

Со развојот на малото стопанство се очекува 
изградба на капацитети на ситната индустрија и 
создавање на придружни, тесноспецијализирани и 
комплементарни мали индустриски погони, чие 
производство е рационално само во мали серии, 

како и- побрз развој на личниот труд со средствата 
во сопственост на граѓаните. Развојот на актив-
ностите на терцијарниот сектор, покрај примар-
ниот и секундарниот треба да овозможи значител-
но зголемување на 'вработеноста, особено во не-
доволно развиените општини, по пат на вработу-
вање на невработените, вишокот на земјоделското 
население и привремено вработените во странство 
кои се враќаат во нашата земја. 

Како резултат на предвидениот развој на сто-
панството во целина просечната стапка на врабо-
теност се очекува да изнесува над 30% вработени 
од вкупното население, со тоа што истата по од-
делни зони и подрачја ќе се движи во граници до 
30%, од 30 до 40% и над 40%. 

Предвидувањата укажуваат (врз основа на вклу-
чување на сите релевантни фактори: природни, прос-
торни, пазарни, комуникативни и други), дека вкуп-
ниот број туристички ноќевања може да достигне 
зголемување од близу 7 пати. Тоа треба да биде 
овозможено со значително зголемување на мате-
ријалната база на туризмот, изразено во сместу-
вачките капацитети кои во однос на сегашната по-
ложба се очекува да се зголемат за над 4,5 пати. 
Политиката на изградба на туристичките просто-
ри треба да обезбеди комплексно опремување со 
сите потребни содржини и функции на понудата 
и максимално штедење на просторот со префери-
рање на концентриран систем и начин на градба. 

{ Ваквата разместеност на производните .актив-
ности се очекува да обезбеди адекватен степен на 
сразмерност со другите просторни сегменти во про-
сторната организираност на територијата на Репуб-
ликата. Од аспект на урбанизацијата, истата треба 
да овозможи порамномерна разместеност на насе-
лението, поголем степен на вработеност како услов 
за интензивна деаграризација, намалување на аг-
рарната пренаселеност и оневозможување на пре-
терана урбана концентрација и празнење на од-
делни простори и слично. Се очекува тоа да биде 
погодно и за порационално искористување на сите 
ресурси, вклучувајќи го и активното население, 
како и да овозможи рационализација на системите 
на инфраструктурата, нивното комплементирање, 
создавање на повеќе инфраструктурни коридори и 
слично. 

Покрај врзувањето на производството за су-
ровинската база, деконцентрацијата на капаците-
тите во поголем број зони и центри на соодветен 
начин треба да овозможи намалување на штет-
ните последици што ги предизвикува развојот во 
однос на квалитетот на животната средина. 

1.4. Урбанизација и систем на населби 

Доста интензивниот досегашен процес на урба-
низацијата во Републиката, во наредниот период, 
по пат на општествена интервенција треба да се 
коригира во смисла на смирување на досегашните 
пренагласени текови, воспоставување на рамноте-
жа во урбаниотч систем и системот на населбите. 
Притоа, насочувањето на урбанизацијата се оче-
кува да се врши така што просторните поместува-
ња на населението да се сведат на најмала мера, 
а социо-економската трансформација на истото да 
добие адекватна просторна рамка во рационалната 
мрежа на функционално поврзани населби. 

Ваквиот концепт на урбанизацијата подразби-
ра пообемни дневни миграции и е поповолен за-
ради следниве причини: се избегнуваат нагласе-
ните концентрации во одделни градски населби, 
се намалуваат разликите во начинот на живеење 
меѓу неаграрното и аграрното население, во пот-
полност с^ користи веќе изградениот станбен фонд 
во сите населби, се намалува притисокот врз град-
ските населби и се овозможува заштитата на жи-
вотната средина во нив. 

Тргнувајќи од тоа и од поставените цели, во 
наредниот период за Социјалистичка Република 
Македонија најприфатлив е таканаречениот тип 
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на децентрализирана урбанизација со тенденција 
за намалување на концентрацијата и центра лиза-
цијата, што треба да овозможи рационална прос-
торно-функционална дисперзија и оформување на 
полицентричен систем на населени места (репуб-
лички центри, градски населби, центри на заедни-
ци на села и селски населби). Со тоа ќе се овоз-
можи натамошен развој на населените места по пат 
на меѓусебна оптимална поврзаност, усогласена 
функционална опременост во зависност од уло-
гата, карактерот и големината на населбите и 
максимално остварување на улогата на истите во 
нивните гравитациоци зони, со што се очекува да 
се придонесе за порамномерен просторен развој и 
опременост на просторот на Републиката во це-
лина. 

Во наредниот период се очекува намалување 
на процесот на концентрацијата во одделни цен-
три, со што ќе бидат создадени услови за порам-
номерен и поинтензивен развој како на другите 
градски населби, така и на центрите на заедници 
на села во кои процесот на урбанизацијата треба 
да биде значително поприсутен. Тоа наедно ќе зна-
чи и интензивирање на развојот на селските на-
селби во смисла на битни промени во општестве-
но-економската положба на селото, во вид на план-
ски организиран развоен процес во услови на/ ин-
тензивно земјоделско производство и по пат на 
повисок степен на урбанизираност, функционал-
на опременост и комуникациона поврзаност со на-
селбите од повисоко ниво. На тој начин се оче-
кува создавање на приближно еднакви услови за 
живеење и работа, а со тоа и зголемување на 
атрактивноста на селото, намалување на неповол-
ните миграциони трендови и натамошно позабр-
зано зголемување на населението во нив. 

Се очекува, натамошно осетно намалување на 
просечната годишна стапка на дерурализацијата, 
со што селското население во наредниот период 
нема да претставува главен извор на пораст на 
градското население. Процесот на деаграризација 
се очекува да го елиминира вишокот на работна-
та сила за земјоделството и со тоа учеството на 
земјоделското население во структурата на вра-
ботеноста значително да- се намали, со тенденција 
за исчезнување на оваа категорија во градските 
населби. 

Наведените тенденции се очекува да придоне-
сат и за подобрување на просторната разместеност 
на населението и на густината на населеноста на 
територијата на Републиката. 

(Порастот на бројот на жителите во градските 
центри и посебно во центрите на заедници на села 
треба да биде соодветен на нивниот развој, а во 
поголемите градски населби значително поумерен. 
До крајот на овој век во градските населби и цен-
трите на заедници на села на Социјалистичка Ре-
публика Македонија се очекува да бидат сконцен-
трирани приближно две третини од вкупното насе-
ление на Републиката, со тоа што во рамките на 
одделни зони се можни значителни промени во 
степенот на урбанизацијата* Изразито висок степен 
на урбанизација се очекува да биде достигнат во 
скопската, а нешто поумерен во вардарската и пе-
лагониско-мариовската зона. 

Системот на урбаните центри (градски населби) 
треба да се диференцира и усогласи со вистински-
те потреби и можности на општеството, а соод-
ветно на местото и улогата во својот поширок 
простор секоја населба се очекува да биде адек-
ватно функционално опремена и уредена. 

Во процесот на урбанизацијата се очекува важ-
на улога да имаат, центрите на заедници на села 
(функционални центри за поголем број селски на-
селби во нивниот гравитационен опфат), особено 
во интензивирањето на развојот на пограничните, 

' ридско-планинските и другите ретко населени 
простори во Републиката. 

1.4.1. Општествен стандард 

Тргнувајќи од начелото за солидарност и за-
едништво, се очекува отстранување на социјалните 
разлики и остварување на поуедначени услови за 
живеење во сите делови на Републиката по пат 
на оптимална просторна разместеност на објектите 
од општествен стандард и социјална политика. 

Во сферата на воспитувањето и образованието 
се очекува во потполност да се оствари концепци-
јата на перманентно образование по пат на соз«-
давање мрежа на воспитни и образовни институ-
ции адекватно на вкупните потреби на Република-
та, како систем во кој ќе се оствари хоризонтално 
и вертикално поврзување на сите. степени на обра-
зованието и воспитувањето. Со предучилишното 
воспитување и образование, со кое се очекува да 
бидат опфатени 2/3 деца од предучилишна возраст, 
покрај згрижувањето на децата ќе започне и про-
цесот на нивна социјализација и воспитување во 
духот на социјалистичкото самоуправување. Со ос-
новното образование се очекува целосна опфате-
ност на генерациите, а мрежата на објектите ќе 
биде во согласност со потребите, со тенденција се-
која населба да има основно училиште, а малите 
населени места адекватен број на нижи паралелки 
и достапност на повисоките паралелки во сосед-
ните населби. Во доменот на средното образова-
ние се очекуваат значителни промени во смисла на 
диференцирање на општото и насоченото средно 
образование. Системот на насоченото образование 
треба да биде адаптабилен и флексибилен, со што 
ќе се постигне успешно приспособување на обра-
зовните текови и планови со потребите на здру-
жениот труд и општествено-економскиот развој во 
целина. Се очекува насоченото образование за исти 
и сродни струки да се интегрира во образовни 
центри како жаришта за средно, више и високо 
образование и образование во тек на работењето, 
кои треба да се организираат согласно со потреби-
те на здружениот труд. 

Динамиката на развојот на високото образова-
ние во наредниот период се очекува да бележи 
смирување и соодветно усогласување во квантита-
тивна и структурална смисла со потребите на здру-
жениот труд и стопанството воопшто, паралелно 
со јакнењето на улогата на новоформираните уни-
верзитетски центри во.Републиката. Развојните те-
кови на научните достигнувала се очекува посил-
но да ја изразат неопходноста од интензивирање 
на научно-истражувачката работа во рамките на 
здружениот труд и високообразовните институции, 
формирање на млади истражувачки кадри и ква-
литетни промени бо методот на работата, како и 
формирање на систем на научни институции чии 
објекти ,треба да формираат мрежа на научно-ис-
тражувачки објекти ќа Републиката, просторно 
разместена координирана со производните капаци-
тети на здружениот труд и мрежата на високо-
школските институции. 

Паралелно со севкупниот развој на Републи-
ката треба да се создадат услови за задоволува-
ње на културните потреби на населението по пат 
на формирање мрежа на културни институции 
просторно разместени во сите делови на Републи-
ката и изградба на објекти адекватни на идните 
потреби во градските и поголемите селски насел-
би, во месните заедници и во рамките на пого-
лемите организации на здружениот труд. Паралел-
но со тоа, се очекува и позабрзан развој на физич-
ката култура и создавање услови за постигнување 
на позначајни спортски резултати по пат на зго-
лемување на степен на опременост на населените 
места со спортски терени и објекти. 

Тргнувајќи од основните задачи на здравство-
то (унапредување на општата здравствена сос-
тојба, зголемување на работната и одбранбена спо-
собност на жителите и работните луѓе, зголемува-
ње на вкупното население, спречување на 'Заболу-
вањата, успешно лечење и ел.), во наредниот пе-
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риод се очекува формирање мрежа на здравствени 
капацитети доволни по број и оптимално размес-
тени на територијата на Републиката, како и вос-
поставување на рационална и ефикасна организа-
ција и поделба на трудот во .склоп на здравстве-
ните региони. Натамошната изградба на мрежата 
на здравствените објекти треба максимално да се 
усогласи со мрежата на населените места и да се 
зголеми степенот на достапност и ефикасност во 
вршењето на услугите. 

Во, наредниот период се очекува натамошно 
зголемување на станбениот фонд во Републиката' 
и обезбедување стан за секое домаќинство со до-
волна станбена површина и со-подобрен квалитет 
за живеење, а според потребите кои резултираат 
од очекуваниот пораст на бројот на домаќинствата. 
Притоа, постојниот квалитетен станбен фонд треба 
максимално да Се користи по пат на негово осо-
временување, а- субстандардот да се замени со 
нов. 

1.5. Просторна разместеност на инфраструктурните 
системи 

Во наредниот период се смета на' навремен и 
интензивен развој на инфраструктурните системи, 
така што тие да му претходат и да го поттикнуваат 
економскиот и социјалниот развој, да овозможу-
ваа^ нивните производни можности и капацитети 
да бидат соодветни на идните потреби, а произ-
водството и дистрибуцијата на производите и ус-
лугите да бидат технолошки усовршени и опти-
мално автоматизирани. 

Мрежата на инфраструктурата треба да биде 
разгранета на територијата на Републиката на 
начин кој ќе овозможи намалување на постојните 
разлики на разгранетоста во одделни подрачја. 
Развојот на мрежата на основната инфраструк-
тура треба да се усогласува со мрежата на насел-
бите што ќе придонесе за насочување на проце-
сите на урбанизација и изедначување на условите 
за живеење. Развојот на мрежата на основната ин-
фраструктура се очекува да овозможи и насочу-
вање на просторната разместеност на производни-
те капацитети поради остварување на ^рамноме-
рен просторен развој на Социјалистичка Републи-
ка Македонија и намалување на нејзиното непо-, 
волно влијание врз човековата околина. Инфрас-
труктура^ на населените места треба во најголе-
ма можна мера да биде усогласена со нивниот раз-
вој, со што ќе се овозможи подобрување на оп-
штите услови , за живеење. 

1.5.1. Водостопанска инфраструктура 

Рационалното користење на водните ресурси, 
подобрувањето на режимот на водите, нивното 
максимално задржување и одржување на еколош-
ката рамнотежа ќе овозможи оптимално користе-
ње на природните потенцијали и ќе ја • намали 
можноста водите да бидат ограничувачки фактори 
на просторниот развој на Републиката. Со план-
ски и технички мерки треба да се настојува да се 
надмине неповолната просторна разместеност на 
водните ресурси, со цел да се обезбеди ^ р а м н о -
мерно задоволување на потребите за вода на на-
селението, индустријата и земјоделството и да се 
овозможи реализација на пловниот пат кога за 
тоа ќе бидат создадени потребните услови. 

Приоритет за користење на квалитетни води, 
остваруван по пат на изградба на системи за снаб-
дување со вода, ќе имаат населението И населе-^ 
ните места за кои постојат такви погодности. 

Притоа, заедничките системи на повеќе насе-
лени места, односно регионалните системи за во-
доснабдување можат да бидат најпогодни реше-
нија за намалување на неповолната просторна раз-
местеност на изворите на квалитетна вода. 

Растечките пртреби за вода на индустријата, 
во принцип, треба да се задоволуваат со реше-

нија одвоени од системите за снабдување на на-
селението со вода, ^ особено кога се во прашање 
големи индустриски' капацитети и големи потрошу-
вачи на вода. За потребите на термоелектрИчните 
централи треба да се ^користи помалку квалитетна 
вода од отворените ^водотеци. 

Треба да се забрза развојот и изградбата на 
поединечни и регионални системи за зафаќање, 
транспорт и третман на отпадните води од насел-
бите, индустријата и другите стопански објекти. 

Потребната вода за земјоделството може да се 
обезбедува претежно по пат на задржување на се-
зонските води во акумулации, кои според можнос-
тите и по потреба ќе се користат повеќенаменски, 
за производство на електрична енергија, за навод-
нување, а таму каде што претставува најповолно 
решение и за потребите на населението и населе-
ните места. 

Вода за потреби на населението 
Врз основа на претпоставките за општествено-

економскиот развој и нормите за потрошувачка 
на вода се очекува идната потрошувачка да се 
движи меѓу најниската просечна .специфична пот-
рошувачка од 200 литри на жител на ден во под-
рачја со понизок степен на урбанизација, до околу 
600 литри на жител на ден во подрачја со најго-
лема концентрација на урбанизирано население. 

Природните извори не ќе можат да ги обез-
бедат потребните количества вода, па решението 
ќе треба да се бара во зафаќање на површински 
(акумулации) и. подземни води. Притоа, нај адек-
ватни решенија за подрачја дефицитарни со вода 
можат да бидат заедничките системи за водоснаб-
дување. Со тоа во голема мера ќе се овозможи оп-
тимална флексибилност во задоволувањето на пот-
ребите, рационалност во користењето на можнос-
тите, намалување на разликите меѓу одделни под-
рачја и економичност во експлоатацијата на сис-
темите. Во подрачјето на Пелагонија, Тиквешијата, 
Овчеполието, горниот тек на Брегалница и во 
просторите наменети за интензивен туристички 
развој во иднина се очекува потребите за вода да 
ги надминат можностите за задоволување од ло-
кални извори. Во тие простори треба да се изгра-
дат регионални системи за снабдување со вода на 
населението, стопанството и туристичката побару-
вачка. 

Вода за потребите на индустријата 

Апсолутната годишна потрошувачка на вода во 
индустријата се очекува да се зголеми за околу 
350% во однос- на 1980 година, а апсолутната го-
дишна потрошувачка на вода за населението и 
индустријата за околу 470%. 

Снабдувањето со вода на индустриските ка-
пацитети во склоп на урбанистичкиот опфат на 
населбите треба да се овозможи преку системот 
за водоснабдување на населбите, а индустриски 
капацитети со голема потрошувачка на вода, ка-
пацитети дисперзирани во населби без организи-
рано водоснабдување и индустриски комплекси 
надвор од населените места, треба да се снабду-
ваат со индустриска вода по пат на бунари, отво-
рени водотеци, или посебни акумулации. 

Отпадни води 

, Во градските населби треба да се изградат сис-
теми за евакуација и третман на отпадните води, 
а во поголемиот број на центри на заедници на 
села системи за евакуација на отпадните води. 
Проширени и регионални системи за евакуација и 
третман на отпадните води треба да се изградат 
во крајбрежните простори на Охридското, Прес-
панското, Дојранското и Мавровското Езеро како 
и во руралните подрачја со изразита концентраци-
ја на селски и туристички населби и во простори 
со особени природни вредности. 
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Отпадните води на индустријата треба ^а се 
водат и третираат одвоено и потоа да се вклучат 
во канализационите системи на населените места, 
односно да се испуштаат во отворените водотеци. 

Вода за потребите на земјоделството 

Потребните количества вода за земјоделство-
то во најголем дел можат да се обезбедат преку 
акумулации, за што покрај постојните 32 треба да 

#се изградат уште 10 големи акумулации. Поголем 
број од акумулациите ќе бидат повеќе наменски, 
а во основа треба да обезбедуваат вода за насе-
лението, земјоделството-и индустријата. Постојните 
и идните акумулации ќе зафаќаат вкупно 2.600 
хектари површина. 

Обработливото' земјиште на Републиката по-
годно за наводнување изнесува околу 326.500 хек-
тари, или околу 55% од вкупната површина на 
обработливото земјиште. 

Поради различните природни услови се оче-
кува изградба на поголем број мали системи за 
наводнување кои ќе бидат групирани во 10 под-
рачја, со што треба да се овозможи префрлува-
ње на потребните количества вода од подрачја 
богати во подрачја дефицитарни со вода и да се 
зголемат можностите за: формирање на интеграл- \ 
ни системи за стопанисување со вода на поголеми 
простори кои ќе овозможат квантитативно билан-
сирање и временско и просторно балансирање на 
потрошувачката на вода на основните потрошува-
чи; релативно безбедно, рационално и економично 
снабдување на сите потрошувачи со вода; и по-
брзо намалување на разликите во можностите за 
интензификација на земјоделството меѓу подрачја-
та кои имаат вода и оние кои се дефицитарни со 
бода. Во ридско-планинските подрачја се очекува 
да се развива систем на мали акумулации со по-
веќенаменска функција, при што земјоделството 
ќе се јави како основен корисник на водите. 

Системите за наводнување се очекува да го 
намалат ризикот од плавење, а исто така и аку-
мулациите се очекува да бидат битен фактор за 
намалување на ризикот од поплави, со оглед на 
тоа што ќе бидат во состојба да го ам^ртизираат 
ударниот бран на попл&вните води. Во системот на 
заштита од плавење треба да се вклучи зголему-
вањето на вегетационата покривка, намалувањето 
на голините од кои водата лесно истечува и ре-
гулацијата на водотеците чии големи води се из-
леваат надвор од нивните корита. 

Подземните води на Социјалистичка Републи-
ка Македонија и понатаму треба да бидат еден 
од ресурсите за водоснабдување заради што е не-
опходно да се интензивираат напорите за нивно 
истражување и за изработка на систематизиран 
хидролошка основа на вкупната територија на Ре-
публиката. 

Термалните и термоминералните води во за-
висност од топлотниот градиент и степенот на ми-
нерализација, во границите на рационални тех-
нички и технолошки решенија", треба да бидат 
користени во земјоделството, индустријата, енер-
гетиката, здравството, туризмот и рекреацијата. 

1.5.2. Сообраќајна инфраструктура 

Сообраќајниот систем во Републиката треба да 
се развива во правец на проширување, подобру-
вање, модернизација на сообраќајната мрежа, рам-
номерно покривање на територијата, оптимална 
поврзаност со окружувањето на одделни подрачја 
и општини, поттикнување на развојот на недо-
волно развиените општини, активирање на рид-
ско-планинските и пограничните простори и оства-
рување на единствен систем на сообраќајни услу-
ги во согласност со општествените и стопанските 
потреби. 

.Патен сообраќај 

За поврзување на Републиката со системот на 
магистралните патни правци на Социјалистичка 
Република Србија и преку, нив со магистралната 
мрежа на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија, од една страна, и со системите на ма-
гистралните патни правци на земјите од окружу-
в а њ е ^ , од друга страна треба да се остварат след-
ниве основни врски: на север кон Социјалистичка 
Република Србија по долината на Морава во пра-
вец на Белград; на северозапад по долината на 
Лепенец кон Социјалистичка Република Црна Го-
ра и Социјалистичка Република Босна и Херцего-
вина (преку Приштина) и по долината на ибар кон 
Белград; на исток кон Народна Република Буга-
рија преку Крива Паланка и Струмица; на југ кон 
Република Грција, преку Гевгелија и преку Бито-
ла; и на запад кон Народна Социјалистичка Ре-
публика Албанија, преку Струга и Дебар. 

Магистралната патна мрежа на Републиката ја 
сочинуваат три магистрални патни правци со на-
сока север-} уг (Табановце — Скопје — Гевгелија; 
Вратница — Тетово — Кичево — Кафасан и Ми-
ладиновци — Штип — Струмица), три со насока 
исток-запад (Крива Паланка — Скопје — Скадар; 
Струмица — Прилеп — Дебар и Меџит ли ја — Ќа-
фасан) и еден правец североисток-југозапад (Дел-
чево — Титов Велес — Битола). Должината на ма-
гистралната патна мрежа се очекува да изнесува 
околу 1.100 километри на површина од околу 3.800 
ха. Просторната покриеност на Републиката со ма-
гистрална патна мрежа се очекува да . изнесува 
околу 4,2 км/100 км2 'површина. 

Просторот на Републиката можно е да биде по-
врзан со своето окружување со дополнителни врс-
ки преку регионалната патна мрежа, и тоа: на се-
вер кон Призрен, Витино, Гнилане, Ристовац, Тр-
говиште и Босилеград со Социјалистичка Република 
Србија; на исток кај Црна Скала, Ново Село и 
Сан дански со Народна Република Бугарија; на југ 
кај Дојранското, Преспанското, Охридското Езеро 
и Ардеја со Република Грција и на запад преку 
село Јабланица со Народна Социјалистичка Ре-
публика Албанија. На територијата на Република-
та регионалната патна мрежа се очекува да овоз-
можи поинтензивно поврзување на нејзиниот ис-
точен и западен дел, како и нивна поцелосна 
функционална интеграција, со што треба да се 
постигне комплетирање на постојната мрежа и по-
економичен и побезбеден сообраќај. Вкупната дол-
жина на регионалната патна мрежа ќе изнесува 
околу 3.000 километри на површина од околу 5.400 
ха, со што треба да се постигне просечната пок- ' 
риеност на Републиката со регионална патна мре-
жа од околу 12 км/100 км2 површина. 

Локалната патна мрежа треба да се осовреме-
нува и да се развива на начин кој ќе овозможи 
сите населени места да бидат поврзани со основ-
ната патна мрежа, како и со општинските центри 
и другите градски населби во Републиката. Дол-
жината на мрежата на локални патишта се очеку-
ва да изнесува околу 7.500 км на површина од 
околу 8.300 ха и просечната покриеност на Ре-
публиката од. околу 30 км на 100 км2 површина. 

Железнички сообраќај 

Железничката мрежа на Републиката треба да 
се поврзе со мрежите на нејзиното окружување со 
следниве врски: на север со Социјалистичка Ре-
публика Србија преку Прешево и Качаник со неј-
зината мрежа и со мрежите на другите републики 
и земјата и Западна и Средна Европа; на југ со 
Република Грција преку село Николиќ, Гевгелија 
и Битола; на исток преку Крива Паланка, Делче-
во и Струмица со Народна Република Бугарија, 
Источна Европа и Блиски и Среден Исток; и на 
запад со Народна Социјалистичка Република Ал-
банија преку Струга. Особено значење во меѓуна- • 
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родниот сообраќај се очекува да има железничка-
та линија по* долината на Вардар и железничкиот 
правец Крива Паланка — Скопје — Струга. Дру-
гата железничка мрежа на Републиката ја сочи-
нуваат правците: Титов Велес — Кочани и Делче-
во; Титов Велес — Битола, Битола — Охрид, Би-
тола — Кичево и правецот Куманово — Штип — 
Дојран со краци кон Струмица, односно кон вар-
дарската долина. Мрежата на железничкиот сооб-
раќаен систем се очекува да има вкупна должина 
од околу 1.100 километри, со вкупна површина од 
околу 1.350 ха и покриеност на Републиката од 
околу 4,2 километри на 100 км2 површина. 

Воздушен сообраќај 

Мрежата на аеродроми за јавен, внатрешен и 
меѓународен патнички и товарен сообраќај ќе ја 
сочинуваат проширените и модернизираните аеро-
дроми во Скопје и Охрид и два нови кои се пред-
видуваат во просторот на Пелагонија и Струмичко 
Поле. Површината што ќе ја зафаќаат аеродро-
мите се очекува да изнесува преку 500 ха. Сто-
панската и спортската авијација која располага со 
14 аеродроми се очекува да ја зголеми својата 
мрежа на вкупно 20 аеродроми на околу 180 ха 
површина. 

Воден сообраќај 

(Врската на европскиот систем на водни патиш-
та со Средоземното Море се очекува да се оства-
ри преку пловниот пат Морава — Вардар, чија 
должина во Републиката изнесува околу 200 км2 

и треба да зафаќа простор од околу 1.500 ха. Овој 
објект, со оглед на долгорочноста на реализација-
та, треба да биде присутен во сите согледувања и 
остварувања на поставките на просторната орга-
низација на тој дел од Социјалистичка Република 
Македонија. Во наредниот период поради значи-
телното зголемување на концентрацијата на ко-
рисниците на крајбрежните простори покрај при-
родните езера и големите акумулации во Репуб-
ликата се очекува развој на патничкиот воден со-
обраќај претежно од туристички карактер. . 

* 
1.5.3. Комуникациона инфраструктура 

Со комплексното оформување на системот на 
комуникационата инфраструктура во наредниот пе-
риод се очекува да бидат задоволен* потребите на 
стопанството и другите корисници на услугите, 
како и побрзо комуницирање на населението на 
Републиката со другите - републики и надвореш-
ниот свет. 

ПТТ сообраќај 

Поштенскиот сообраќај треба да овозможи пот-
полна покриенрст на територијата на Република-
та, со што ќе се опфати целото население со пош-
тенска достава најмалку еднаш во денот. Систе-
мот на телефонското комуницирање се очекува во 
целост да ги задоволи зголемените идни потреби 
на стопанството и населението во меѓумесното и 
меѓународното поврзување. 

Во наредниот период се предвидува, покрај 
квантитативно проширување на телеграфската 
мрежа и нејзино натамошно осовременување и мо-
дернизирање заради што треба да се изгради рет-
рансмисиона телеграфска мрежа за јавниот теле-
графски сообраќај компјутерски управувана за 
брзо и точно пренесување на телеграмите во внат-
решниот и меѓународниот сообраќај. Се очекува 
воведување и на нови електронски телеграфски 
централи кои треба да овозможат пренос на по-
датоци со големи брзини да ги задоволат идните 
потреби чиј пораст е последица на брзата компју-
теризација на организациите на здружениот труд 
и другите институции во земјата. 

Радио и телевизија 

Паралелно со севкупниот развој на Републи-
ката во сродветен обем и квалитет треба да се 
развиваат радиото и телевизијата адекватно на 
потребите и можностите, при што посебно внима-
ние треба да биде посветено на техничко-техно-
лошкиот аспект на нивниот развој. 

Радиодифузната мрежа треба во целост да ја 
покрие територијата на Републиката за прием и 
емитување на три радио-програми, три телевизис-
ки програми, УКВ мрежа, како и воведување на 
сателитска дифузија, за емитување на радио и ТВ 
програми и воведување на кабловска телевизија, 
како нови видови во системот на радиото и теле-
визијата. 

1.5.4. Енергетика и енергетска инфраструктура 

Растечките потреби од енергија за развојот се 
очекува да бидат обезбедени со изградба на изво-
ри, кои треба да се развиваат првенствено врз ос-
нови на сопствени енергетски ресурси изразени во 
енергијата на водите, во расположливите лежишта 
на јаглен, во перспективните наоѓалишта на нук-
леарни суровини и во можностите за штедење на 
енергијата кои произлегуваат од погодните геог-
рафски и климатски услови на Републиката. 

Сегашната искористеност на познатите енер-
гетски ресурси овозможува, потребната енергија во 
наредниот период во висок степен да биде обезбе-
дена по пат на искористување на сопствените ре-
сурси преку навремено градење на енергетски ка-
пацитети, пред се, базирани на јагленот и водите. 

Од вкупниот економски искористлив хидроцо-
тенцијал на електрична енергија, кој изнесува око-
лу 4.100 гвтч искористени се потенцијали од 1.500 
гвтч, поради што се оценува дека во наредниот пе-
риод економски е оправдано да се реализираат 
уште 2.600 гвтч електрична енергија од хидропо-
тенцијалите на Републиката кои се наоѓаат во 
сливните подрачја на горен Вардар, Треска, Црна 
Река, среден Вардар и Радика. 

'Погодности за градба на хидроенергетски пос-
тројки со позначителни капацитети, инсталирана 
моќ, големина и повеќенаменско значење на ко-
рисниот дел на акумулациите покрај постојните 
13, објективни и економски оправдани услови пос-
тојат уште за 10 објекти, со што ќе се овозможи 
вкупна корисна зафатнина од 3.100 милиони м3 вода 
на простор од околу 17.500 ха. 

Во наредниот период треба да се изврши по-
детална анализа на: локациите, висината на пре-
градите, корисните акумулации, инсталираната моќ 
и годишните производства на идните можни хид-
роенергетски постројки, од аспект на потреба на 
вода за населението, индустријата, наводнување во 
земјоделството и производство на електрична енер-
гија. 

'Во иднина се очекува интензивно користење 
на јагленот чии резерви можат да обезбедат го-
дишно производство од околу 6.600 гвтч електрична 
енергија во тек на 35-годишен експлоатационен 
период преку термоелектраните Битола I, II и III, 
Мариово, Живојно, Неготино и Осломеј, кои ќе 
зафаќаат вкупен простор од околу 230 ха. 

Суровата нафта и нејзините деривати треба да 
се елиминираат како извори на електрична енер-
гија и да се интензивира натамошното истражува-
ње на потенцијалите на суровинската база на нук-
леарни горива во Републиката кои според сегаш-
ните сознанија се од редот на 8.000 тони уран, по-
ради што евентуално изградената нуклеарна елек-
трана во наредниот дваесет годишен период ќе 
треба да смета и со увозно гориво. 

Треба да се интензивира истражувањето и ко-
ристењето на: термалните води во регионот на Ко-
чани и Гевгелија; лежиштата на маслените шкрил-
ци; и сончевата енергија за чие искористување за 
најпогодни се сметаат просторите во јужниот дел 
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на Републиката под изолинијата Дебар — Би-
тола — Кавадарци — Штип — Кочани и Струмица. 

За задоволување на потребите од енергија до 
2000-та година треба да биде искористен преоста-
натиот хидропотенцијал, да се изградат термоелек-
траните Мариово и Неготино II, како и нуклеар-
ната електрана и во оптимално можна мера да се 
користат и другите извори. 

Развојот на преносниот систем на електрична-
та енергија треба да се насочува во два правца: 
првиот, во развој на дистрибутивната преносна 
мрежа, која оптимално треба да ја покрива те-
риторијата на Републиката со дистрибуција на со-

. одветна електрична енергија да обезбедува подед-
накви развојни можности во сите нејзини подрач-
ја и вториот, во развој на високиот напонски пре-
носен систем со максимално поврзување со југо-
словенскиот енергетски систем и со системите на 
соседните земји. Високонапонската мрежа на дал-
новоди ќе покрие простор со вкупна површина од 
околу 7.800 ха. 

Течни и гасовити горива 

Социјалистичка Република Македонија со наф-
тени деривати претежно се очекува да се снабду-
ва од рафинеријата кај Миладиновци, која ќе има 
капацитет од 2,5 милиони тони годишно и ќе про-
изведува бели, црни горива и суровини за потре-
бите на петрохемискиот комплекс во Републиката. 

Потребите^ од течни горива до 2000-та година 
се проценуваат на: бели горива околу 1,4 милиони 
тони и мазут околу 2,7 милиони тони, а рафинерии 
јата кај Скопје се очекува да обезбеди: бели го-
рива 1,2 милиони тони, мазут 1,1 милиони тони и 
течен гас 56.000 тони. Разликата од 0,6 милиони то-
ни бели горива и 1,6 милиони тони мазут треба 
да се покрива од увоз. Потрошувачката на течниот 
гас во 2000-та година се очекува да изнесува 122.000 
тони, што значи дека ќе има недостиг од околу 
60.000 тони течен гас. 

Недостигот на мазут од околу 0,5 милиони то-
ни годишно за задоволување на потребите на ин-
дустријата и затоплувањето се очекува да биде 
задоволен по пат на супституција со природен гас 
(околу 2,1 милијарди мѕ) од увоз. 

За потребите на Рафинеријата во Миладиновци 
треба да се изгради нафтовод за транспортирање 
на сурова нафта, од Република Грција до местото 
на преработката. За порационално снабдување на 
индивидуалните потрошувачи на мазут ОХИС, 
Рудници и железарница „Скопје", Фабриката за 
цемент „Усје", Фабриката за стакло и стаклена 
волна и Топлификација на Скопје, треба да се 
изгради цевовод од рафинеријата до резервоар-
скиот простор на потрошувачот. 

Железарницата Скопје се снабдува со гас (до-
биен преку гасификација на лигнитот) во Соци-
јалистичка Автономна Покраина Косово чии по-
тенцијали овозможуваат снабдување со гас на се-
верниот дел од Републиката, особено на Скопје. 

Во наредниот перибд се очекува да се користи 
и природен гас од СОСР преку гасовод кој ќе ми-
нува преку Романија до Перник во Народна Ре-
публика Бугарија, каде што треба да биде приклу-
чниот терминал, и оттука преку североисточна Ма-
кедонија до Скопје. Од Скопје гасоводот треба да 
разгранува и да ги снабдува со гас поголемите 
индустриски капацитети во градовите на Маке-
донија. Гасоводот преку Скопје се очекува тран-
зитно да оди до Солун, и да ја снабдува Грција 
со советски природен гас, со тоа што во повратен 
правец да овозможи снабдување со течен гас од 
Алжир, Сирија и Либија. 

1.6. Заштита и унапредување на животната 
средина и природните вредности и 

реткости 

"Со заштитата и унапредувањето на животната 
средина и природните вредности и реткости во сог-

ласност со целите на програмските определби се 
очекува да се овозможи рационално користење на 
природните ресурси, обезбедување на природните 
вредности, отстранување на штетните последици, 
унапредување на деградираните , површини, зачу-
вување на природните вредности и реткости и обе-
збедување услови за репродукција на просторот. 

1.6.1. Животна средина 

За ефикасна заштита на животната средина 
во Републиката треба да бидат воспоставени мер-
ни мрежи, како и да се донесат одредени мерки и 
стандарди за нејзината заштита и унапредување 
со кои треба да бидат опфатени најбитните еле-
менти како: воздухот, бучавата, водата, земјиш-
тето, ерозивните процеси, отпадоците, јаловиштата 
и слично. 

Нај интензивна активност за заштита на воз-
духот се очекува да се одвива во големите гра-
дови и подрачјата со изразита концентрација на 
луѓе и индустриски објекти. Во наредниот период 
најголемите загадувачи на воздух треба да ги ис-
полнат законските обврски за пречистување на 
отпадните гасови, за замена на несоодветните тех-
нологии и да обезбедат соодветни санитарни заш-
титни зони. * За што поцелосна заштита на возду-
хот од загадување треба да се избегнува концентра-
ција на големи загадувачи во простори каде што 
такви веќе постојат, како на пример во Титов 
Велес, Кавадарци, Скопје, Пробиштип, источните 
делови на Пелагонија и друго. Во простори кои 
поседуваат пејзажни, амбиентални и други при-
родни вредности како и погодности за рекреација, 
во иднина не треба да се лоцираат објекти кои го 
загадуваат воздухот. 

Негативните Последици од' урбанизацијата, ин-
дустријализацијата и концентрацијата на населе-
нието се очекува да се јават; во подрачја на ин-
тензивен развој, а потенцијални се Скопската кот-
лина, Титоввелешката котлина, подрачјето Него-
тино — Кавадарци, подрачјето на Куманово, под-
рачјето на Саса, Пробиштип, Бучим, јужните де-
лови на Пелагонија и Кичевскиот басен. 

Бучавата во населбите и по должината на со-
обраќајните коридори со одредени технички мер-
ки и режим треба да биде сведена во дозволени 
граници, почитувајќи ги критериумите за здрава 
и пријатна животна и работна средина. 

Квалитетот на водите и водните ресурси не 
треба да ја надминува II класа (според Законот, 
води кои се погодни за рекреација, а со соодветни 
мерки можат да се користат и за пиење), а пла-
нинските водотеци, акумулациите и природните 
езера треба да имаат квалитет на вода од I класа 
(води кои во природна состојба, со евентуална де-
зинфекција, можат да се употребуваат за пиење 
во прехранбената индустрија и за одгледување на 
риби). 

Под посебен режим на заштита треба да ' би- • 
дат изворите и изворишните подрачја како во од-
нос на начинот на зафаќање и користење на во-
дите, така и во однос на воспоставување на сани-
тарни заштитни зони. Заштитни зони во соодветен 
режим треба да се воспостават и кај природните 
езера и акумулациите за обезбедување на квалитет 
на нивните води за да можат да бидат користени 
за водоснабдување, наводнување и рекреација. Из-
вориштата со посебни амбиентални и пејзажни 
вредности, како и оние кои претставуваат, или 
биле природна реткост, треба да се уредат како 
споменици на природата, или излетнички места. 

Посебно треба да се заштити квалитетот на во-
дите во длабоките водоносни слоеви кои прет-
ставуваат ресурси на вода за пиење, како и поши-
рокиот простор околу водозафатите и бунарите. 
Подземните води во рамничарските предели треба 
да. се заштитуваат од загадување по пат на кон-
трола на употребата на агрохемиските средства во 
зем ј оделството. 
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За да се зачува квалитетот на водотеците и 
подземните води покрај речните текови треба да 
се забрани лоцирање на индустриски објекти, по-
себно на нечистата индустрија, а доколку од тех-
ничко-технолошки причини тоа е неопходно, то-
гдш треба да се обезбедат максимални мерки за 
пречистување на отпадните индустриски води. 

Определувањето на локацијата, видот и обе-
мот на производството на одделни индустриски по-
гони, кои во технолошкиот процес користат го-
леми количества вода, треба да биде во зависност 
од можностите на водоприемниците за прифаќање 
на нивната отпадна вода. 

Заштитата и рационалното користење на во-
дите погодни за пиење се очекува да се оствари 
по пат на изградба на системи за организирано 
водоснабдување. 

Отпадните води од големите потрошувачи, ин-
дустриските капацитети и градските населби се 
очекува во потполност да бидат пречистувани, до-
дека до крајот на овој век тоа нема да биде слу-
чај кај помалите населени места. Треба да бидат 

^ применувани и други разновидни техничко-техно-
лопхки мерки, како што се рециркулација, опле-
менување на водите, надоместување на оние кои 
неповратно се зафаќаат и друго. 

Рационалното користење на водите може да се 
обезбеди со нивно целосно регулирање и изградба на 
мелиоративни системи, со заштита од поплави и 
санација на подрачјата зафатени со ерозија, како 
и со изградба на акумулации, кои покрај енергет-
ските и стопанските ефекти треба да придонесат 
за регулирање и подобрување на режимот на .во-
дите и за збогатување на микроклим.атските и пеј-
зажните услови. 

Активностите за зачувување и унапредување # 
на земјиштето треба да се одвиваат првенствено 
во доменот на неговото користење, со воспоставу-
вање на најрационален сооднос меѓу земјоделското 
и шумското земјиште, што ќе придонесе за вос-
поставување на неговата еколошка стабилност. 

Општокорисните функции на шумите и шум-
ското земјиште треба да се зачувуваат и унапре-
дуваат, а стопанисувањето со нив треба да биде 
подредено на тие функции и екологијата на шу-
мите. Најзначајната активност во овој домен тре-
ба да претставува пошумувањето и обновата на 
деградираните шуми. Со најголем интензитет и на 
најголеми површини се очекува да се одвива Ло-
шумувањето во дабовиот појас и тоа во Пова^рда-
рието, по работ на котлините Пелагонија, Полог, 
Овче Поле, Скопската и Струмичко-Радовишката 
и особено во непосредната околина на градовите. 
Треба да се пошумуваат и високите планински 
делови заради обнова на иглолисните шуми. Осо-
бено внимание треба да се обрати на шумите со 
посебна намена, шумите во националните паркови, 
строгите природни резервати и излетничките мес-
та околу градовите организирани и уредени како 
рекреативни простори. 

Во наредниот период и понатаму ̂  треба да се 
одвива и интензивира активноста на уредувањето 
и санирањето на ерозивните подрачја и тоа, пред 
се, во просторите зафатени со најсилни ерозивни 
процеси, на површини од околу 16% од терито-
ријата на Републиката, и тоа на ниските планини 
по текот на Вардар, по подножјата на Плачковица, 
Огражден, Осогово, Козјак, Скопска Црна Гора, 
Селечка Планина, Шар Планина, Градештанеки 
Планини. 

Загадувањето на средината со натрупување на 
индустриски, рударски и комунални отпадоци тре-
ба да се елиминира по пат на создавање на заед-
нички депонии и рециклажа на отпадните мате-
рии чија мрежа на објекти ќе се формира врз ос-
нова на количествата на отпадните материи, ра-
ционалниот транспорт на истите и подрачјата во 
кои најмногу се присутни. 

Квалитетот на условите за живеење, работа и 
рекреација во урбаната средина треба да се зачу-

ва и унапреди преку обезбедување на целосна и 
комплексна комунална опременост преку изработ-
ка, донесување и спроведување на соодветни урба-
нистички планови со соодветни норми и стандарди 
и по пат на одлуки и законски одредби за аспекти-
те на заштитата. 

1.6.2. Природни и создадени вредности и реткости 

Во наредниот период, 18% простор Од вкупната 
површина на Републиката се очекува да биде про-
гласен како простор со особени природни вреднос-
ти од општествен интерес и како природна рет-
кост да биде заштитен со соодветен режим на 
заштитата (според Законот за заштита на природ-
ните реткости, „Службен весник на СРМ" бр. 41/73). 
Вкупната површина на заштитените природни рет-
кости изнесува околу 450.000 ха копнена површина, 
околу 43.400 ха водни површини или 1,6% од 
вкупна површина на Републиката и околу 65.000 
ха (2,5%) површини по должина на водотеците. 

Покрај постојните национални паркови: Мав-
рово, Галичица и Пелистер можно е да се прогла-
сат и два нови: Лешница и Јакупица. Национал-
ните паркови учествуваат со 8% од површината 
н а ; Републиката, строгите природни резервати 
(вкупно 14) со 2,5%, научноистражувачќите резер-
вати (31) и пределите со посебни природни карак-
теристики (15) со 6%, карактеристичните пејзажи 
(28) со 2%, посебните природни резервати (26) со 
1°/о, меморијалните споменици (24), спомениците на 
природата (125) и одреден број реткрг« растителни 
и животински видови надвор од просторите озна-
чени како природни резервати. 

Површините под нај строг режим на заштита 
ќе заземаат околу 3% од територијата на Репуб-
ликата. Тоа се делови од националните паркови, 
сите видови резервати, подрачја кои имаат посеб-
но научно-истражувачка и културно-просветна 
вредност и кои ќе бидат зачувани во изворна сос-
тојба како што се: пелистерскиот в е г е т а ц и ј и ком-
плекс, Нистровски Кораб, клисурата на Радика, 
Лешница, Пореч, Нежилови стени, ридски резер-
ват Орлово . Брдо, Флора, Редер, Козјак, лесковач-
ки резерват на Галичица, Голем Град, Осоговски 

'буковски комплекс и делови од крајбрежјето на 
природните езера и акумулациите со исклучител-
ни пејсажни и амбиентални вредности (просторот 
на Свети Наум, потегот Градиште—Трпејца, Вакуф 
—Конско, Перово—Асамати и др.). Во преостана-
тите делови на подрачјата на природни реткости, 
со посебен режим на заштита треба да бидат ре-
гулирани одделните активисти и начинот на нив-
ното користење со цел за зачувување на. еколо-
гијата, из ледот и вредностите на природната сре-
дина. За подрачјата на природните реткости неоп-
ходно е да се изготват уредувачки елаборати, а 
за националните паркови — просторни планови во 
согласност со постапката за планирање и уреду-
вање на подрачја со посебни намени. 

Во Социјалистичка Република Македонија, пос-
тојат големи природни целини кои имаат поши-
роко општествено и економско значење и кои тре-
ба да се активираат како туристички простори. Со 
атрактивно^ на природните елементи* а особено 
со зачуваната природност, се истакнуваат повеќе 
вакви простори ;од кои како позначајни се: под-
рачјето на Западна Македонија од Шар Планина 
преку Кораб, Бистра, Јабланица, Галичица до Пе-
листер со двете езера Охридското и Преспанското, 
планинскиот масив на Јакупија , планинскиот ма-
сив на Кожуф и Ниџе, планискиот масив на Плач-
ковица и Малешевските Планини и подрачјето на 
Беласица со Дојранското Езеро и планината Дуб. 

Активирањето на просторите за туризам и ре-
креација треба да се одвева регулирано и насо-
чено, во одредени граници и по одредени ре-
жими, со што ќе се постигне .оптимална заштита 
на тие подрачја и ќе се спречи било каква девал-
вација на нивните вредности, спротивно од досе-
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гашните тенденции на дисперзирани туристички 
зафати и изразита девастација на природата и 
интензивна дисперзирана просторна експанзија 
на локалитети за изградба на куќи за одмор и ре-
креација. 

Објектите и ансамблите на културно-историс-
кото наследство треба ^ а бидат целосно евиденти-
рани и заштитени по пат на нивно натамошно ис-
тражување и валоризирање. Процесот на нивната 
реконструкција, конзервација, презентација, реви-
тализација и вклучување во современите, текови нк 
животот се очекува да се одвива позабрзано и 
поорганизирано. Приоритет во оваа смисла треба 
да добијат поголемите споменички комплекси со 
етнографска, археолошка и амбиентална вредност, 
како што се манастирските комплекси (Полошки 
манастир, Марков манастир, Св. Наум, Гаврило 
Лесновски и др.), населбите или делови на насел-
би (Крушево, Ново Село, Кратово, Охрид, Турска-
та чаршија во Скопје, Струга, Велес и Дебар) и 
археолошките локалитети (Стоби, Хераклеа, Бар-
гала), кои треба да се ,вкулчат во туристичкиот 
промет како важни туристички, едукативни и спо-
менички мотиви и посебно да се третираат низ 
другите нивоа за планирање. 

Во наредниот период треба да се изготви сис-
тем на мерки и одредби за остварување на заш-
титата и ревитализацијата на спомениците со по-
себни програми, проекти и инвестициони зафати. 

Аспектите на општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита на одреден начин се при-
сутни во концептот на просторната организација 
на територијата на Републиката, поради што дос-
ледно^ спроведување на принципите и поставки-' 
те за простор на разместеност на функциите, 
содржините и системите се очекува да овозможи 
оптимално задоволување на потребите на нашето^ 
општество и стопанство во воени услови. Покрај 
тоа, со Планот се предложени простори за при-
родни засолништа како зони за збегови, зони на 
иселување, простори за дисперзија на производни 
активности во воени услови во случај на евенту-
ална воена состојба, или друга катаклизма. Во таа 

, смисла се оценува дека покрај малите простори 
во близина на поголемите урбани концентрации, 

V 

најпогодни простори како поголеми зони и , под-
рачја за оваа намена се оние во централниот дел 
на Републиката (Јахупица, Караџица и др.), Ма-
леска и Дебарца во западниот дел и ел., кои во 
опремувањето на просторот треба да добијат наг-
ласени функции од овој домен. 

Трет дел - \ 

Завршна одредба 

Овој просторен план влегува во сила осмиот 
ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на Социјалистичка Република Македонија". 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1161 
15 април 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

248. 

По повод донесувањето на Просторниот план 
на Социјалистичка Република Македонија, Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Соборот на општините, одржани на 15 ап-
рил 1982 година, утврди 

НАСОКИ, МЕРКИ И УСЛОВИ 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

I. Уводни напомени 

Во системот на самоуправното планирање, во 
интегралниот третман на општеството и просторот, 
просторното планирање во поголема мера ја 
наметнува својата улога и значење. Тоа е поради 
фактот што истото ги обезбедува сите оние еле-
менти ' кои ги карактеризираат односите меѓу оп-
штеството и просторот. Само една таква целина^ 
како еднороден контекст на сфаќање, напори и 
акции, може да обезбеди нов капацитет на пла-
нирањето во целина. 

Притоа, сите основни принципи на системот на 
социјалистичкото самоуправно планирање, како 
што се: истоврменоста, комплексност, континуира-
н о г и демократско усогласување по пат на само-
управна спогодба и општествени договори во ис-
клучување на секаква хиерархиска надр&деност 
на плановите и слично, во целост се однесуваат и 
на просторното планирање како негов интегрален 
дел. _ : 

Поради тоа, самоуправното општествено плани-
рање треба да се сфати како систем, кој се ре-

г у л и р а сам себеси по пат на дејствување од стра-
на на субјектите на планирањето кои се и корис-
ници на плановите и во кое економското, социјал-
ното и ' просторното планирање претставуваат пот-
системи, односно составни делови на една целина 
како еднореден контекст на сфаќање, напори и 
акции. ( 

Спрема тоа, просторното планирање, како дел 
на вкупниот систем на општественото планирање, 
претставува инструмент за свесно општествено на-
сочување и динамично усогласување на развојот 
на сите елементи на просторната структура во оп-
ределено територијално подрачје и .тоа како прак-
тично дејствување во смисла на рационализација 
на просторната разместеност на луѓето и нивните 
активности, кои во себе содржат идеолошки, по-
литички воено-стратешки, естетски и други компо-
ненти. 

Тргнувајќи од долговечниот карактер на прос-
торното планирање, односно од фактот дека дол-
горочниот развоен процес се изразува како перма-
нентно нарушување на постојните рамнотежи и 
како тенденција кон постојани структурни проме-
ни на просторот, Просторниот план на Соција-
листичка Република Македонија има задача да 
ги дефинира насоките, мерките и условите на оп-
штествената и стручната активност со што ќе се 
обезбеди хармонизација на развојот на секој еле-
мент на просторниот систем со цел да се оствари 
динамичен и усогласен просторен развој, постојано 
унапредување на животната средина и рационално 
користење на просторот. 

За овозможување на континуирано работење 
врз Планот, што е еден од принципите на самоуп-
равното социјалистичко планирање, треба да се 
обезбеди постојана просторно-планска дејност, про-
должување со истражувањата и соодветно перма-
нентно вклучување на субјектите на планирањето, 
корисниците на Планот и корисниците на прос-
торот. 

Во текот на расправата по Нацртот на прос^ 
торниот план на Социјалистичка Република Ма-
кедонија присутно беше залагањето, со донесува-
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њето на планот да не престане работата врз него, 
туку напротив, да отпочне континуиран процес на 
спроведување на неговите поставки и решенија 
во текот на кој треба да се обезбеди нивно перма-
нентно ажурирање и актуелизирање, надополнува-
ње со нови сознанија и предлози и усогласување 
со новонастанатите општествено-економски услови 
во одредени временски прагови на идниот развој 
на Републиката, како и усогласување со другите 
планови (економски, социјални и други) и со прос-
торни планови од пониски нивоа. 

"Тргнувајќи од тоа, Соборот на здружениот труд 
и Соборот на општините, на своите седници »одр-
жани на 29 септември 1981 година, разгледувајќи 
го Нацртот на планот, меѓу другото предложија; 
„За обезбедување на континуираното спроведување 
на планските поставки и активен општествен од-
нос кон Планот во целина, потребно е предложе-
ните во Нацртот услови, мерки и насоки за реали-
зација на Планот, да се обработат и оформат како 
негов посебен елемент кој ќе овозможи перманен-
тно ажурирање и актуелизирање на планските кон-
цепции и решенија преку институционализирање и 
општествено следење на процесот на реализација". 

II. Насоки за спроведување на поставките и реше-
нијата на Просторниот план на Социјалистичка 

Република Македонија 

Согласно со одредбите на Договорот по основи-
те на Планот, потписниците на истиот, во проце-
сот на ^спроведувањето на Просторниот план, тре-
ба • да ги почитуваат неговите поставки, на соод-
ветен начин да ги користат насоките за спрове-
дување на истите, да воспостават систем на меѓу-
себно^ формирање, да обезбедат соодветна форма 
на самоуправно договарање и усогласување на 
заедничките интереси да овозможат дополнителни 
истражувања и за развивање на постојана прос-
торно-планска дејност, да формираат републички 
институт за просторно планирање како организа-
ција на здружен труд од посебен општествен ин-
терес за Републиката. 

Тргнувајќи од тоа, поставките и решенијата 
предвидени со свој план, треба да се операционали-
зираат преку просторните планови на регионите 
и општините, урбанистичките планови на населе-
ните места и подрачја со специјална намена, како 
и со плановите и програмите за развој на орга-
низациите на здружен труд и нивните асоцијации, 
самоуправните интересни заедници и месните за-
едници. Поради постигнување на оптимална корес-
подентност меѓу просторно-планската и урбанис-
тичката документација на сите нивоа, истите тре-
ба да бидат усогласени со Просторниот план на 
Социјалистичка Република Македонија, особено во 
доменот на начинот на користење и уредување на 
просторот, просторната разместеност на население-
то и стопанските активности, концептот на урба-
низацијата и системот на населбите, просторната 
разместеност на инфраструктурните системи и кон-
цептот за заштита на животната средина и при-
родните вредности. 

Поради тоа општините треба да ги донесат 
(ако до денес не ги донеле) следниве просторни и 
урбанистички планови: 

— просторни планови на региони — заедници 
на општини; 

— просторни планови на општини; 
— просторни планови за крајбрежните прос-

тори на Охридското, Преспанското, Дојранското и 
Мавровското Езеро, како и за националните пар-
кови на Републиката; 

— урбанистички планови за сите населени мес-
та и 

— планови на подрачја со специјална намена. 
Насоките кои овозможуваат доследно спрове-

дување на планските поставки и решенија, а кои 
произлегуваат од концептот на Планот и значат 
негова конкретизација во процесот на неговото 
спроведување, се: 

— сите субјекти на планирањето, носителите 
на развојот и корисниците на просторот, своите 
планови и програми (просторни планови на општи-
ни, урбанистички планови, на населени места и 
развојни програми) треба да ги усогласат со кон-
цептот на просторната организација на овој план 
и на тој начин да придонесат за постигнување на 
оптимални ефекти во севкупниот развој на Репуб-
ликата и посебно во користењето и уредувањето 
на нејзината територија; 

— да се постигне усогласување на Простор-
ниот план на Социјалистичка Република Македо-
нија со Просторниот план на Социјалистичка Ре-
публика Србија и со Планот на вооружените сили, 
како и просторните планови на општините за гра-
ничниот појас со просторните планови на општи-
ните, односно регионите во Социјалистичка Ре-
публика Србија, во доменот на заедничките инте-
реси и проблеми; 

— заедниците на две или повеќе општини, нив-
ните самоуправни интересни заедници, месните за-
едници и организациите на здружен труд во прос-
торните планови на регионите треба да ги почи-
туваат поставките од заеднички интерес дефини-
рани со овој план и концепциите на просторната 
разместеност на сите системи во нивното подрач-
је, истакнувајќи ги притоа сите предности на за-
едништвото во сферата на општествените, стопан-
ските и социјалните активности; 

— републичките интересни заедници од 1 облас-
та на водостоланството и шумарството, како и си-
те поголеми организации на здружен труд од зем-
јоделството и нивните асоцијации, тргнувајќи од 
поставКите на Просторниот план на Републиката 
во врска со остварувањето на поповолните намени 
и користењето на земјиштето, ќе извршат усогла-
сување на своите долгорочни и среднорочни пла-
нови, основи или програми со поставките на Пла-
нот. Во своите планови и основи тие ќе конкрети-
зираат соодветни плански мерки на ниво на оп-
штина, односно заедница на општини во врска со 
зголемувањето на земјоделското земјиште, изград-
ба на акумулации и хидромелиоративни системи, 
пошумување и слично, за да можат истите да се 
пренесат попрецизно во просторните планови на 
општините, односно регионите; 

—1 со Планот предвидените трансформации во 
структурата и начинот на користење на земјиш-
тето да се операционализираат преку просторните 
планови на општините и плановите и програмите 
на организациите на здружен труд и нивниот труд 
и нивните асоцијации и самоуправните интересни 
заедници; 

— во просторните планови на општините, коор-
динирано со плановите на организациите на здру-
жен труд од земјоделството и шумарството, да се 
предвидат конкретни мерки во врска со зголему-
вањето на земјоделските површини до големини 
кои се оптимални од гледна точка на производ-
ството и враќањето на шумите .(пошумување) на 
оние земјишта кои по своите својства се шумски, 
а денес се користат за други цели; ^ 

— општинските просторни планови и програ-
мите на организациите на здружен труд од при-
марните дејности, треба да обезбедуваат спрове-
дување на најбитните поставки на овој план како 
што се: интензивирање ,на обработливите земјиш-
та сообразно со агроиндустрискиот комплекс, ак-
тивирање на падинско-ридските и ридскр-планин-
ските подрачја, активирање на површини непо-
годни за полјоделски култури, подигање на веш-
тачки ливади и унапредување на пасиштата, сти-
мулирање на сточарството и унапредување на коо-
перативните односи; 

— просторните планови на општините, коорди-
нирани со плановите на организациите на здру-
жен труд од земјоделството, на териториите на 
општините треба да предвидат зони во кои ќе се 
премине кон зголемување на земјоделските повр-
шини (со комасација или со некои други облици 
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на здружување), како и динамика и приоритет, 
водејќи сметка да бидат опфатени .најквалитет-
ните земјоделски земјишта; 

— со соодветна валоризација, а во координа-
ција. со плановите на организациите на здружен 
труд од шумарството и самоуправните интересни 
заедници, долгорочно да се предвидат (со динами-
ка и приоритети) зоните — просторите кои ќе би-
дат пошумувани. Оваа мерка треба во прв ред да 
се примени во општините кои имаат нај неповолна 
структура и учество на шума во вкупната повр-
шина ; 

— општинските собранија преку своите прос-
торни планови или по пат на посебни одлуки, 
додека не ги изготват своите планови, навремено 
треба да ги заштитат (резервираат) потребните 
површини или коридори за регионални системи за 
водоснабдување и за уреди кои ги следат сис-
темите; 

— во уредувачките водостопански основи и ис-
товремено во општинските просторни планови нуж-
но е попрецизно и локациски да се одредат прос-
торите погодни за идна изградба на големи, сред-
ни и мали акумулации, со цел до изградбата на 
акумулациите истите да се користат за активности 
и содржини од краткорочен карактер, за што оп-
штинските органи треба да донесат соодветни од-
луки за заштита и реским на користењето на тие 
простори; 

— општинските просторни планови и посебно 
урбанистичките планови да ги дефинираат потреб-
ните површини под населби и да ги детерминираат 
зоните за ширење на истите, настојувајќи4 (каде 
што тоа го дозволуваат условите) за оваа намена 
да се користат површини од пониски бонитетни 
класи, како и да се оневозможи користење на зем-
јоделско земјиште од I и II катастарска класа за 
оваа намена; 

— тргнувајќи од решенијата на сообраќајната 
мрежа дадена во Просторниот план на Социјалис-
тичка Република Македонија, да се резервираат и 
заштитуваат од градба одредени коридори пред-
видени за магистрални и регионални патишта, за 
железнички линии и за пловниот пат без оглед 
кога и во која етапа ќе дојде до нивна градба. 
Во таа смисла треба да се преиспитаат постојни-, 
те општински просторни планови и регулативи, 
како и степенот за заштита и контрола на град-
бата во овие коридори; 

— магистралната патна мрежа и поголемиот 
дел од региона пата треба да се лоцира надвор 
од градежниот реон на населените места, турис-
тичко-реЈсреационите комплекси, индустриските и 
други стопански капацитети и тангенцијално да 
се доближува до просторите оценети како природ-
ни реткости; 

— во согласност со предвидувањата на Прос-
торниот план на Социјалистичка Република Ма-
кедонија да се резервираат соодветни површини 
и заштитни зони и да се забранат за градење прос-
торите одредени за изградба на аеродроми (што 
треба да се утврди со просторните планови на оп-
штините или со посебни студии); 

— да се одредат зоните за изградба на објек-
ти за одмор и рекреација, како и битните елемен-
ти на режимот на таа градба (големина на парце-
лите, објектите, услови за снабдување со вода и 
одведување и третман на отпадните води и слич-
но), предвидувајќи ја оваа градба на понеквали-
тетните земјишта и максимално штедејќи го прос-
торот по пат на концентриран и комплексен на-
чин на градење; 

— при изработката на општинските просторни 
планови, урбанистичките планови на населените 
места и проектите на големите инфраструктурни 
системи, треба да бидат дефинирани микросеиз-
мичките карактеристики на просторите врз кои 
ќе се одвиваат активностите на градба, уредува-
ње и користење; 

— паралелно, со просторните планови на оп-
штините, собранијата на општините треба да до-
несат соодветни нормативни акти со кои треба да 
се утврдат обврските и правата во смисла на ра-
ционално користење на земјиштето. Основата на 
ваквите нормативни акти ја прават законите за 
планирање и уредување на просторот, потоа За-
коните за инвестициона изградба, земјоделското 
земјиште, шумарството, Законот за водите и друго; 

— меѓу Републичката геодетска управа и оп-
штинските геодетски служби и другите заинтере-
сирани организации во Републиката треба да се 
воспостави соодветен постојан систем за следење 
на промените на намената и користењето на зем-
јиштето и подземниот катастар; 

— демографскиот раст, просторната разместеност 
на населението, густината на населеноста на прос-
торот, миграциони^ движења и просторната раз-
местеност на вработените и релацијата на оваа 
категорија, со активно население, детерминирани 
со овој план, треба да бидат глобални рамки во 
третирањето на истите елементи во плановите и 
програмите на општините, самоуправните интерес-
ни заедници и месните заедници; 

— општините чии простори се демографски 
депресивни или стагнантни, во своите планови да 
вклучат адекватни мерки (инвестиции, политика, 
стратегија), кои ќе обезбедат услови за соодветен 
популациски раст; 

— општините по чии населени места во до-
сегашниот развој е присутна изразита демограф-
ска концентрација, во наредниот период приоритет 
да дадат на квалитативните компоненти на развој, 
со што многу ќе се намали механичкиот прилив 
кон нив; 

— стопанските активности и нивната простор-
на разместеност треба да бидат дефинирани врз 
основа на погодностите и можностите на даденото 
подрачје и усогласени со концептот на овој план 
во смисла на производна ориентација и функција 
во единствениот стопански систем на Републиката; 

— просторната разместеност на производните 
сили треба да биде усогласена со концептот на сто-
панската поларизација на територијата на Репуб-
ликата, како начин за постигнување на нејзин не-
рамномерен развој и поурамнотежен систем на на-
селби; 

, — плановите и програмите за развој на орга-
низациите на здружен труд и нивните асоцијации 
да бидат насочени кон заокружување и модерни-
зација на постојните капацитети, кон остварување 
на поставките за новите производни капацитети и 
кон оптимално почитување на општинските и ме-
ѓуопштинските интереси во смисла на производна 
ориентација и квалификаци ја на капацитетите, на-
малување на емиграцијата, обезбедување на полна 
вработеност и стимулирање на дневни миграции 
на работната сила; 

— поради ориентацијата кон рамномерен раз-
вој и оптимално приближување на производните 
капацитети до местото на живеење, треба да се 
овозможи општинските центри да бидат центри на 
развој, а лоцирањето на #новите капацитети да не 
биде само во градовите туку и во нивните грави-
тациони зони; 

— изборот и распоредот на стопанските актив-
ности да се врши во согласност со природните ус-
лови, расположливата работна сила и создаденото 
општествено богатство; 

— организациите на здружен труд и самоуп-
равните интересни заедници да дисперзираат свои 
погони во населбите, на ридско-планинските, не-
развиените и пограничните подрачја, каде што е 
потребно да се влијае за задржување на постој-
ното население; 

— општините, месните заедници и самоуправ-
ните интересни заедници, своите планови и прог-
рами треба да ги усогласат со концептот на урба-
низацијата и системот на населби предложен со 
овој план, а особено во смисла на децентрализи-
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рана урбанизација, полицентричен систем на на-
селби, функционална диференцијација на насел-
бите и избегнување на секаков вид паралелизам, 
како и во смисла на степенот на урбанизација, 
стапката на деаграризацијата и слично; 

— нивните планови и програми, исто така, тре-
ба да бидат усогласени и со концептот за прос-
торна дистрибуција на објектите од општествен 
стандард, како и со поставките на станбената из-
градба ; 

— општинските просторни и урбанистички пла-
нови, покрај тоа, врз основа на просторно-физич-
ките и економските можности и поставките на 
овој план, треба да го дефинираат популациското 
зголемување на населбите, нивното функционално 
и инфраструктурно опремување, особено на цен-
трите на заедници на села, како основни носители 
на урбанизација^ и социоекономските трансфор-
мации на руралната средина и да обезбедат мак-
симално зачувување, на вредностите на културно-
историското наследства и традицијата на градител-
ството; 7 

— општините, во согласност со поставките на 
Планот, да ги дефинираат центрите на заедници 
на села и со воведување на, оваа категорија во 
нивните просторни планови, во програмите на оп-
штинските самоуправни интересни заедници и мес-
ните заедници, да создадат услови за обезбедување 
на потребниот број жители, кој ќе ги оправда оп-
штествените вложувања за побрз развој на оп-
штиот стандард во селата; 

— републичките самоуправни интересни заед-
ници, надлежни за-развојот на крупните инфрас-
труктурни системи во соработка со институциите 
кои работат (или изработиле) општински или ре-
гионални просторни планови, во одреден период 
треба попрецизно да ги дефинираат заедничките 
елементи што произлегуваат од овој план, како 
што се заедничките и регионалните системи за во-
доснабдување, проширените и регионалните сис-
теми за евакуација и третман на отпадните води, 
системите за наводнување на земјоделските ком-
плекси, системот на акумулации, подземните води, 
магистралната и регионалната патна мрежа, же-
лезничката мрежа, пловниот пат Морава-Вардар, 
телефонската и телеграфската мрежа, радиодифуз-
ната и телевизиската мрежа, хидро и термо-елек-
траните со преносната електроенергетска мрежа, 
нафтоводот и гасоводот; 

— општините, општинските самоуправни инте-
ресни заедници и организациите на здружен труд 
своите планови и програми треба да ги базираат 
врз концептите за просторна разместеност на круп-
ните инфраструктурни системи и да ги усогласат 
со погодностите и можностите, ќако и со потре-
бите што ќе ги наложи идниот севкупен развој; 

— просторните планови на општините треба да 
дефинираат концепт на" водоснабдување, сообра-
ќајна мрежа и нејзина поврзаност со соседните 
простори и мрежа на комуникациски и енергет-
ски објекти и инсталации, усогласено со републич-
ките системи; 

— републичките и општинските самоуправни 
интересни заедници, општините и организациите 
на здружен труд со своите планови ^ програми 
треба да обезбедат коегзистентен однос меѓу раз-
војот на општеството и природната средина, ра-
ционален начин на користење на природните ре-
сурси, примена на науката и технологијата и заш-
тита на животната средина и еколошката стабил-
ност ; 

— заради испитување на состојбите на квали-
тетот на воздухот, водата и почвата треба да се 
воспостави мерна мрежа на територијата на цела-
та Република; 

— приоритетот во зафаќаното на водите треба 
да добиваат решенијата кои имаат регирнален ка-
рактер, а санитарните зони за заштита на изво-
рите и изворишните подрачја и на акумулациите 
треба да се воспостават во зависност од нивната 

Намена и функција. Определувањето на широчи-
ната и карактерот на санитарните заштитни зони 
треба да биде разработено и дефинирано со по-
себна студија и нормативно уредено со републички 
закон; 

— изворите и изворишните подрачја со особе-
ни природни пејзажни и амбиентални вредности, 
да бидат заштитени и уредени како излетнички 
места и споменици на природата; 

— општините, организациите на здружен труд, 
самоуправните интересни заедници и месните за-
едници треба во целост да ги почитуваат поправ-
ките на Планот за просторната разместеност на ин-
дустриските капацитети кои го загадуваат возду-
хот, водите, почвата и растителниот свет; 

— постојните индустриски капацитети и други 
објекти кои се јавуваат како загадувачи треба да 
обезбедат, организираат и уредат зони за сани-
тарна биолошка заштита, како што се дефинирани 
со Законот; 

— чистата индустрија може да се дисперзира 
во заостанати ридско-планински подрачја,, во ту-
ристичко-рекреативни зони и во подрачја на при-
родни реткости; 

. — Да се дефинира режимот на уредување и 
заштита на ридско-планинските подрачја каде. што 
ќе бидат лоцирани сточни фарми, како големи за-
гадувачи на водите, а посебно на подземните води 
во карсните подрачја; 

/— со посебна студија треба да биде разработен 
методот и условите-за издавање на локации за не-
чистата индустрија; 

— со општинските просторни планови треба да 
се дефинираат заштитните зони околу големите 
инфраструктурни потези и енергетските комплекси; 

— да се настојува да се оствари разместување 
и сместување, на стопанските и другите активности 
и изградба на објекти за нив, почитувајќи ги во 
целост критериумите и барањата на заштитата; 

— за обезбедување на квалитетот на средини-
те и особено за унапредување на деградираните 
подрачја, потребно е да се обезбедат уреди за пре-
чистување на отпадните гасови, или да се изврши 
замена на несоодветните технологии; 

— приоритет во обновата на шумските земјиш-
та треба да имаат просторите околу големите гра-
дови, околу индустриските, рударските Инфрас-
труктурни зони, подрачјата зафатени со интензив-
ни процеси на ерозија и периферните делови на 
котлините; 

— потребно е ревидирање на шумско-стопан-
ските основи со цел вградување на аспектите за 
соочување, унапредување и одржување на шумите 
поради нивната сложена екологија, општокорисни-
те функции и значење како нај битен биолошки 
регулатор во средината; 

— просторите на природни вредности, оценети 
и прогласени како природни реткости покрај заш-
титата и туристичко-рекреативната намена, треба 
да се активираат и како простори за научно-об-
разовна активност; • 

— објектите на културно-историското наслед-
ство и просторите со етнографски, археолошки и 
амбиентални вредности треба да се истражуваат, 
валоризираат и оптимално да се користат како 
важни туристички и едуктивни мотиви; 

— во Социјалистичка Република Македонија 
се уште постојат бројни неидентификувани, како 
и идентификувани а неевидентирани предели и 
објекти со значајни природни вредности и постои 
опасност од нивно уништување и обезвреднување 
со неконтролиран продор на современата техноло-
гија, особено во недоволно развиените краишта, по-
ради што се неопходни поинтензивни истражува-
ња и ангажирања на пошироката општествена за-
едница; 

— Републичкиот институт за просторно плани-
рање, во соработка со Стопанската комора на Со-
цијалистичка Република Македонија и" со мате-
ријална помош на Заедницата за научни дејности 
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на Социјалистичка Република Македонија, по до-
несувањето на Просторниот план треба да почне 
со натамошна истражувачка работа неопходна за 
просторно-планската дејност во процесот на реа-
лизацијата на Планот. 

III. Услови и мерки за спроведување на поставките 
и решенијата на Просторниот план на 
Социјалистичка Република Македонија 

Просторниот план на Социјалистичка Републи-
ка Македонија е општа основа за организација и 
уредување на просторот на Републиката. Тој е 
средство за свесно насочување на просторниот раз-
вој заради создавање на просторноплански усло-
ви за унапредување на материјалната основа на 
здружениот труд и животот и работата на работ-
ните луѓе и граѓаните. 

Тој не содржи трајни правила на однесување 
и нецроменливи концепти и решенија на органи-
зацијата на територијата иа Републиката. Со него 
се предвидуваат само условите и можностите, на 
заедничкиот развој и предностите од усогласува-
њето на истиот на целата нејзина територија. По-
крај тоа, тој содржи јасно изразени ставови и 
концепти. Неговата комплексна содржина овозмо-
жува сите дадени решенија да бидат лесно прис-
пособени со можните промени во иднина. Со него 
Социјалистичка Република Македонија добива 
средство за усогласување на организацијата и уре-
дувањето на својата територија со територијата на 
другите социјалистички републики, а посебно со 
Социјалистичка Република Србија. Заради тоа 
.овој план е и средство за усогласување на разво-
јот на Републиката со просторната организација 
и уредување на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија во целина. 

Просторниот план на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, како прв долгорочен план на ниво 
на Републиката, пред се, е план на пошироката 
општествена заедница во чија надлежност спаѓа 
уредувањето на системот, на просторното планира-

. ње и утврдувањето на просторниот план на Репуб-
ликата. Правата и должностите на Републиката во 
организацијата, уредувањето и опремувањето на 
нејзината територија се утврдени со Уставот и За-
конот. Согласно со принципот за поделбата на над-
лежностите на самоуправни основи, Републиката 
со својот Просторен план може да го регулира са-
мо она што спаѓа во нејзина надлежност. Со тоа 
и содржината на Просторниот план на Социјалис-
тичка Република Македонија однапред е одредена 
и* двојно ограничена по содржината и по степенот 
на обработка на проблематиката. 

Со Уставот на- Социјалистичка Република Ма-
кедонија од 1974 година, индиректно се утврдени 
правата и обврските на Републиката во доменот на 
насочувањето на организацијата и уредувањето на 
нејзината територија, од кои посебно можат да се 
истаќадт: 

— создавање на поволни услови за стопански 
и општествен развој; 

— усогласување на развојот на стопанските и 
општествените активности; 

— уредување на општите услови на системот 
на образованието и воспитувањето, научните деј-
ности, културата, физичката култура, здравстве-
ната заштита и социјалната заштита; 

— утврдување на основниот режим на водите, 
сообраќајниците и другата инфраструктура; 

— утврдување на основниот режим на заш-
тита на животната и работната средина; 

— заштита од агресор и 
— развој на недоволно развиените подрачја. 
Со Уставот е одредена содржината на Опште-

ствениот план на Републиката, па според тоа и 
на Просторниот план, бидејќи Просторниот план 
е, исто така, еден вид општествен план. Утврдена-
та содржина на Општествениот план, од интерес 
за просторното планирање, е следна: 

— насочување на општествената репродукција, 
— политика за развој на недоволно развиени-

те подрачја, 
— политиката на урбанизација, 
— политика за просторна разместеност на оп-

штествениот производ, 
— развој на општествениот стандард и 
— просторна разместеност на системи и објек-

ти од општ интерес за Републиката. 
Со Законот за просторно и урбанистичко пла-

нирање на Социјалистичка Република Македонија 
(пречистен текст) од 1977 година, утврдена е на-
кусо содржината на Просторниот план на Соција-
листичка Република Македонија: 

1. Анализа и оцена на постојната положба на 
просторот во Републиката (природни услови, на-
селение, сообраќај, стопанство, мрежа и функци-
ја на централните населени места во Републиката, 
инфраструктурни системи од републичко значе-
ње, туризам и основна намена на просторот); 

2. Просторна концепција за уредување на прос-
торот во Републиката (основни концепции за оп-
штествено-економски развој, сообраќај, инфрас-
труктурните системи од републичко значење, мре-
жата и функцијата на централните населени мес-
та, основната намена на површините и заштитата 
на човековата средина);, 

3. Насоки за просторно планирање и уредува-
ње на регионот; 

4. Насоки, мерки, одредби за реализација на 
Планот. 

Просторниот план на Републиката како при-
лог ја содржи следнава документација: 

— извод од донесените просторни планови на 
регионите; 

— појдовни основи на општествениот и сто-
панскиот развој; 

— документација за природните, техничките и 
општествено-економските компоненти на просто-
рот и 

— документација за заштитата на човековата 
средина. 

Поради подоследна реализација на поставките 
на Просторниот план на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, како општествена обврска, согле-
дани се средствата за спроведување на Планот, 
правата и обврските на потписниците на Догово-
рот за основите на Просторниот план на Соција-
листичка Република Македонија и потребата на 
континуирана работа во просторно-планската деј-
ност. 

а. Средства за спроведување на Планот V 
Развиениот систем на просторни планови на 

целата територија на Републиката треба да биде 
едно од основните средства за остварување на 
Просторниот план на Социјалистичка Република 
Македонија, чии цели, задачи и поставки ќе се 
спроведуваат по пат на разработка на: просторен 
план на регион, просторен план на општина, урба-
нистички план на населено место и урбанистички 
план на подрачја за специјална намена. 

Исто така, средства за спроведување на Планот 
треба да бидат: системот за просторното планира-
ње, системот на општественото планирање, опште-
ствените договори и самоуправните спогодби, за-
коните и другите прописи и мерки. 

/ 

Просторно планирање 

Треба да бидат преземени соодветни мерки за 
да се развие системот за просторно планирање до 
оној степен и обем кој ќе обезбеди целосно пок-
ривање на територијата на Републиката со прос-^ 
торни и урбанистички планови. 

Во континуираниот процес на спроведувањето 
на Планот треба перманентно да се вршат измени 
и дополнувања во согласност со новонастанатите 
услови, потреби и можности. Сите донесени прос-
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торни и урбанистички планови треба да бидат усо-
гласени со поставките на Просторниот план на Со-
цијалистичка Република Македонија. Републиката 
треба да преземе потребни мерки за изработка на 
просторни планови за оние недоволно развиени 
општини и погранични подрачја за кои досега не 
се изготвени. 

Општествено планирање 

Неопходно е да се оствари усогласување на 
општествените планови и програми на сите пот-
писници на договорот со Просторниот план на Со-
цијалистичка Република Македонија. По пат на 
вградување на просторно плански аспекти во дол-
горочните и среднорочните општествено-економски 
планови и програми на сите потписници на Дого-
ворот по основите на Планот треба да се постигне 
нивна оптимална усогласеност. 

Организациите на здружен труд, самоуправни-
те интересни заедници и месните заедници треба 
своите планови и програми да ги усогласат со на-
соките на Просторниот план на Социјалистичка 
Република Македонија, а при изработката на нови 
планови и програми да ги земат предвид неговите 
просторно-плански поставки. 

Општествени самоуправни спогодби 

Субјектите на планирањето и потписниците на 
.Договорот, заради спроведување на овој план, ќе 
се договараат и спогодуваат и за таа цел ќе пот-
пишуваат општествени самоуправни спогодби за 
остварување на одделни концепти и решенија 
предвидени со Планот, а особено во доменот на 
просторното разместување на производните капа-
цитети, мрежата на крупната инфраструктура, ис-
користувањето на природните ресурси, системот на 
населените места и заштитата на човековата око-
лина. 

Закони и други прописи 

За спроведување на Просторниот план на Со-
цијалистичка Република Македонија потребно е да 
се донесат нови или да се преиспитаат постојните 
закони и тоа да се прави во тек на целиот процес 
на неговата реализација. Со законите и со дру-
гите акти на Собранието на Социјалистичка Ре-
публика Македонија треба да се оствари разра-
ботка на Планот во доменот на општонародната од-
брана и општествената самозаштита. 

Мерки на економската и социјалната политика 

Мерките на економската и социјалната полити-
ка и постапките на Просторниот план на Републи-
ката треба секогаш да бидат меѓусебно усогласени 
како при нивното утврдување, така и во текот на 
нивното остварување. 

б. Права и обврски на потписниците на Договорот 
за основите на Просторниот план на 
Социјалистичка Република Македонија 

Потписниците на Договорот Ј а преземаат об-
врската во се да ги почитуваат постапките, реше-
нијата и насоките на овој план, своите планови и 
програми да ги усогласуваат со неговите концепти 
и да настојуваат да се остварува функцијата на 
Републиката во просторното планирање. Тие, исто 
така, треба да настојуваат просторното планирање 
да се одвива континуирано, да се постигне опти-
мална усогласеност со општествено-економските 
планови, да се овозможи системско следење на 
спроведувањето на Планот, да се оствари адекват-
на информираност и секој во својот домен да до-
несе прописи, договори и спогодби, мерки, ин-
струменти, методски упатства и друго, со цел да 
се унапреди и обезбеди спроведувањето на Планот. 

Заради остварување на договорените заеднички 
интереси и цели и со Планот утврдените реше-
нија, како и заради потребата за организирано и 
координирано усогласување на активностите во 
врска со спроведувањето на Планот, координатор 
на активностите на потписниците на Договорот тре-
ба да биде Советот за просторно планирање на 
Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Просторниот план на Социјалистичка Републи-
ка Македонија се остварува со организациони, уп-
равни и други мерки на органите на Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија во доме-
нот на економската и социјалната политика и по-
литиката на организација, уредување и користење 
на просторот. Сите тие* мерки и активности требд 
да бидат општи и заеднички за сите потписници 
на Договорот за основите на Просторниот план на 
Социјалистичка Република Македонија, насочени 
кон остварувањето на заедничките интереси, цели 
и задачи содржани во овој план, како и во дру-
гите развојни планови. 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија ќе организира сле-
дење на остварувањето на заедничките интереси, 
цели и задачи утврдени со овој план, ќе ја согле-
дува состојбата и проблемите на просторниот раз-
вој, ќе презема мерки и активности во рамките 
на своите права и надлежности за остварување на 
Планот и според потребите ќе го известува Собра-
нието на 'Социјалистичка Република Македонија 
за остварување на Просторниот план на Републи-
ката, односно за извршување на обврските од До-
говорт за основите на Планот. 

Во извршувањето на овие задачи Извршниот 
совет на Собранието ќе остварува соработка со 
самоуправните организации и заедници, со општи-
ните и градот (Скопје и други организации и заед-
ници кои имаат одговорности во врска со оствару-
вањето на Просторниот план на Републиката. 

Републичкиот орган на управата, надлежен за 
работите на урбанизмот, треба да ги презема след-
ниве задачи, права и должности во спроведува-
њето на Планот: 

— постојано да го следи процесот на спрове-
дувањето на Планот; 

— да се грижи и да презема мерки од сфе-
рата на своите надлежности за спроведување на 
Планот; 

— да му предложи на Извршниот совет на Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја мерки и поставки за спроведување на Планот; 

— да дава иницијатива и предлози за прип-
рема на општествените договори и самоуправните 
спогодби за спроведување на Планот, како и струч-
на помош за нивната припрема; 

— да ги известува потписниците на Договорот 
и другите заинтересирани за текот и начинот на 
остварувањето на Планот и 

— да ги усогласува и координира активностите 
на другите органи на управата во работите во 
врска со Планот. 

Советот за просторно планирање на Собрание-
то на Социјалистичка Република Македонија во 
делокруг на своето работење особено треба да се 
грижи за: 

— доследно остварување на поставките и ре-
шенијата донесени со Просторниот план на Соци-
јалистичка Република Македонија; 

— остварување на организацијата на процесот 
на спроведувањето на Планот во согласност со 
зацртаната политика за организација на простор-
но-планската и урбанистичката дејност во Репуб-
ликата; 

— перманентна координација на активностите 
на потписниците на Договорот за основите на Пла-
нот со цел за максимално почитување на заед-
нички прифатените програмски определувања и 
поставките и решенијата на Планот и 
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— овозможување на континуираност, истовре-
меност и интегралност во процесот на реализаци-
јата на овој план, како и во неговата корелација 
со другите планови. 

в. Континуираност на работата на Планот 

Со донесувањето на Просторниот план на Со-
цијалистичка Република Македонија покрај дру-
гото треба да се овозможи и остварување на кон-
тинуитет на просторно-планската дејност, како 
еден од основните принципи на потсистемот прос-
торно планирање во рамките на југословенскиот 
систем на самоуправно планирање. 

Постојана просторна планска активност 

По донесувањето на Просторниот план на Со-
цијалистичка Република Македонија просторно-
планската дејност продолжува, остварувајќи кон-
тинуитет и практична примена на принципите на 
интегрално^ и истовременост во планирањето. 

Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија треба да ги утврди 
организационите и други услови, неопходни за ра-
ботата врз просторно-планската проблематика од 
интерес за Републиката, да се одвива перманентно, 
постојано да се следат промените во просторот и 
нивното влијание врз утврдените со Планот реше-
нија и врз средствата и методите на неговата реа-
лизација, како и Планот постојано да се усогласу-
ва со промените кои ќе настанат во економскиот 
и социјалниот развој и во организацијата, уреду-
вањето и користењето на просторот на Републи-
ката. 
Продолжување на истражувањето на просторно-
планската проблематика од интерес за Републиката 

Утврдено е дека во некои домени не постои 
доволна истраженост и познавање на извесни по-
јави и процеси, особено во сферата на природни-
те карактеристики и особености на просторот на 
Републиката, заради што треба да се продолжи со 
истражување и изработка на соодветни студии и 
други истражувачки елаборати и тоа само за ас-
пекти релевантни за организацијата, уредувањето 
и користењето на просторот. Особено е потребно 
истражувањето на: геоморфолошките површини и 
подземните облици и појави на рудните наоѓа-
лишта, подземните и термалните води, метеоро-
лошките елементи и сеизмичките појави, бонитет-
ната вредност на земјоделските и планинските 
почви, пасиштата и можностите за развој на сто-
чарството, шумските ендемни и реликтни заедници 
и годините и нивната точна просторна разместе-
ност. 

Посебно внимание и по пат на приоритет тре-
ба да се посвети и на следнава проблематика: енер-
гетиката во Републиката, комплексот на сообраќај, 
социоекономската и социолошката проблематика на 
населението и неговото движење, урбанизацијата 
како општествен процес, природните вредности и 
реткости, културно-историските споменици и ар-
хеолошките локалитети од аспект на нивно ко-
ристење во современи услови, проблематиката на 
селата и ридско-планинските и пограничните под-
рачја од аспект на просторната организација и 
уредување, преиспитување и усогласување на во-
достопанската и шумската основа на Социјалис-
тичка Република Македонија со поставките на 
Планот и слично. 

Извршниот совет, по извршување на потреб-
ните консултации, треба да им предложи на пот-
писниците на Договорот посебен општествен дого-
вор за истражувачката програма заради продол-
жување со изучувањето на просторно-планската 
проблематика од интерес за Републиката. 

Републички институт за просторно планирање 

За успешно спроведување на Планот и посто-
јана и трајна работа врз просторно-планската про-
блематика од интерес за Републиката, а во соглас-
ност со „Концептот за организација на просторно 
планската и урбанистичката дејност на Републи-
ката", треба да се формира организација на здру-
жен труд — Републички институт за просторно 
планирање, која ќе ги извршува работите во до-
менрт на просторно-планската дејност на Републи-
ката и спроведувањето на овој план. 

Во смисла на член 26 од Законот за просторно 
и урбанистичко планирање на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Републичкиот институт за 
просторно планирање треба да биде научна и 
стручна организација на здружен труд, која по-
ради карактерот пожелно е да биде од посебен 
општествен интерес на Републиката. 

За доследно спроведување на поставките, кон-
цептите и решенијата на Планот и за постојана 
и трајна работа на просторно-планската проблема-
тика од интерес на Републиката, Републичкиот 
институт за просторно планирање треба да ги пре-
зема следниве задачи: 

— постојано и трајно да го следи спроведу-
вањето на Планот и да изготвува извештаи за те-
кот на спроведувањето на истиот; 

— да го усовршува методот на работењето во 
процесот на реализацијата на Планот; 

— да предлага мерки за унапредување на ак-
тивностите за спроведување на Планот; 

— постојано да работи врз разработката на 
Планот и на неговото дополнување и усогласување 
кон новонастанатите потреби, услови и можности; 

— да ја врши стручната работа во врска со 
изготвувањето на мерките за спроведување на 
Планот, како и за општествените дововори и са-
моуправните акти за спроведување на Планот; 

— да врши стручни работи во врска со усог-
ласувањето на Планот со другите долгорочни пла-
нови и програми на развојот; 

— да ги следи просторно-планските активнос-
ти надвор од територијата на Републиката и да 
предложи мерки за координирање со таквите ак-
тивности и за усогласување на решенијата; 

— постојано да работи врз унапредувањето на 
методите на просторното планирање и да дава 
стручна помош во тој домен; 

— да остварува постојана соработка со Ре-
публичкиот завод за општествено планирање и со 
другите републички заводи и научни организации; 

— да ги одржува во актуелна состојба подато-
ците и документацијата на Планот како основа за 
изработка на просторните, урбанистичките и дру-
гите планови, а особено елементите на инвентари-
зацијата и валоризацијата приготвени во процесот 
на изработката на овој план*. 

— да изготвува просторни планови за региони, 
општини, национални паркови и подрачја со спе-
цијална намена и преку нив на најадекватен начин 
да ги спроведува насоките што произлегуваат од 
поставките и решенијата на овој план, како и да 
ги вклучува во него, по пат на повратна спрега, 
влијанијата што можат да произлезат при изра-
ботката на тие планови, остварувајќи перманентна 
усогласеност, кореспондентност и актуелност на 
просторните планови од сите нивоа на Републи-
ката; 
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— на соодветен начин да го следи спроведу-
вањето на просторните планови на општините, ре-
гионите, националните паркови и подрачјата со 
специјална намена, остварувајќи постојана коор-
динација и соработка со стручните служби на оп-
штините, или за заедниците на општините, како и 
постојана ажурност на просторно-планската деј-
ност воопшто; 

— на републичките органи и организации, ка-
ко и на општините, да им дава стручни мислења и 
толкувања за работи и проблеми кои се однесу-
ваат на претставките на овој план и 

— да ја развива службата за документација и 
информатика во рамките на интегрално-информа-
циониот систем на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

IV. Овие насоки, мерки и услови ќе се обја-
ват во „Службен весник на роци ја листичка Репуб-
лика Македонија". 

СОБРАНИЕ НА- СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1161 
15 април 1982 година 

Скопје 

Претседател 
на Соборот на здружениот 

труд, 
инж. Слободан Арнаудов, е. р. 

Претседател 
на Соборот на општините, 

Блашко Јаневски, е. р. 

Претседател 
на Собранието на 

СРМ, 
Благоја Талески, е. р. 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕ-
НОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

249. 
Врз основа на член ЗШ и 310 од Статутот на 

Општинската заедница на здравството и здравстве-
ното осигурување — Тетово („Службен весник -на 
СРМ". бр. 12/77), Собранието на Општинската за-
едница на здравството и здравственото осигуру-
вање — Тетово, на заедничка седница на трите 
собори на делегати, одржана на 26 февруари 19812 
година, донесе 

СТАТУТАРНА ОДЛУКА 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА-

ТУТОТ НА ОПШТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА 
ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ — ТЕТОВО 

Член 1 
Во Статутот на Општинската заедница на 

здравството и здравственото осигурување — Те-
тово („Службен всник на С1РМ", бр. 12/77), по член 
191 се додава нова глава VI со осум нови членови 
кои гласат: 

„VI. ПЛАНИРАЊЕ 

Член >191/а 
(1) Тргнувајќи од своите непосредни и трајни 

интереси осигурениците го планираат развојот на 
здравството и здравственото осигурување во сог-
ласност со општествениот план и стопанскиот ра-
звој на Републиката и Општината. 

<2) Осигурениците остваруваат права и дол-
жности на носители на планирањето во Заедница-
та, основните заедници и единици во согласност со 
прописите за системот на општественото плани-
рање и овој статут. 

Член 191/6 
|(1) Заедницата донесува долгорочен и средно-

рочен план (во натамошниот текст: План на За-
едницата). 

(2) Заради обезбедување услови за остварување 
на среднорочниот план, Заедницата донесува го-
дишна програма. 

Член 191/в 
(1) Одлука за подготвување на планот на За-

едницата донесува Собранието на Заедницата. 
(2) Со одлуката од став 1 на овој член се ут-

врдува органот одговорен за подготвување на пла-
нот на Заедницата и рокот во кој се поднесува 
предлогот на планот, а може да се утврдат и еле-
менти за подготвување на Самоуправната спогодба 
за основите на планот. 

Член 191/г 
Органот одговорен за подготвување на планот 

на Заедницата утврдува Програма за работа на 
подготвувањето на планот, ја организира и насо-
чува работата на самоуправните органи на За-
едницата и работата на Стручната служба на За-
едницата, обезбедува спроведување на самоуправ-
ното спогодување за основите на планот и врши 
и други работи - сврзани за извршувањето на Про-
грамата за работа на подготвување на планот. 

Член Ш / д 
Планот на Заедницата ги содржи особено: 
— целите и задачите во извршувањето на оп-

штествената функција заради која е основана За-
едницата; 

— развитокот на социјалистичките самоуправни 
односи врз делегатски основи; 

— обемот, квалитетот и начинот на задоволу-
вањето на обврските на Заедницата во поглед на 
остварувањето на правата на осигурениците и ко-
рисниците на права во Заедницата; ' у 

— обезбедувањето на материјалната основа за 
остварување на правата на осигурениците; 

— начинот на усогласувањето на користењето 
и остварувањето на правата од здравството и здра-
вственото осигурување со економските движења 
во согласност со законските и другите прописи и 
материјалните можности на здружениот труд во 
материјалната сфера односно општеството во це-
лина; 

— задачите и средствата за разној и унапреду-
вање на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита; 

— правата и обврските преземени со самоуп-
равните спогодби и општествените договори за ос-
новите на плановите на самоуправните организа-
ции и заедници односно општествено-политичките 
заедници. 

Член 191/е 
(1) Со годишната програма на Заедницата се 

утврдуваат обврските и задачите кои овозможуваат 
остварување на среднорочниот план, а се донесува 
врз основа на анализи за остварените резултати 
во минатиот период и оценка за можностите за 
развој во наредната година. 

С2.) При утврдувањето на. годишната програма 
на Заедницата се усогласуваат планираните актив-
ности во Заедницата со мерките, задачите и ак-
тивностите утврдени со Резолуцијата на општина-
та и СРМ за политиката на .остварувањето на сред-
норочниот општествен план. 

Член 191/ж 
|(1) Одредбите на овој статут за планирањето 

се однесуваат и на правата и должностите на ос-
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новните заедници и единици во поглед на плани-
рањето. 

;(2) Поблиски одредби за планирањето во ос-
новната заедница и единицата утврдува основната 
заедница и единицата со својот статут. 

Член 191/з 
При планирањето Заедницата остварува сора-

ботка со месните заедници, ОЗТ, здруженија, дру-
ги организации и заедници, самоуправни органи и 
општествено-политичките заедници, како и со дру-
ги носители на планирањето". ' 

Член 2 
Во член 193 бројките 16 и 14 се заменуваат со 

бројки 26 и 2*0. 
Член 3 

Член 219 се менува и гласи: 
„Собранието' на Заедницата има претседател кој 

се избира на две години од редот на делегатите 
на Собранието. 

(Претседателот на Собранието на Заедницата 
не може да биде повторно избран на иста функ-
ција во текот на траењето на мандатниот период 
на делегатите во Собранието на Заедницата". 

Член 4 
Насловот „Секретар на Заедницата" се заме-

нува со насловот: „Секретар на Собранието на 
Заедницата", а членовите 247 и 248 се бришат, а 
на нивното место се додава нов член кој гласи: 

,,|(1) Собранието на Заедницата има секретар. 
<2) Секретарот на Собранието на Заедницата е 

и раководител на Стручната служба на Заедницата. 
|(3) Секретарот на Собранието на Заедницата 

го именува Собранието на Заедницата на заеднич-
ката седница на сите собори на делегатите за вре-
ме од 4 години на предлог од Комисијата за из-
бори и именувања на Собранието на Заедницата". 

Член 5 
Во постојните одредби на овој .статут зборови-

те: „Секретар на Заедницата" се заменуваат со 
зборовите: „Секретар на Собранието на Заедни-
цата". 

Член 6 
Главата VI станува Глава VII по ^која се до-

дава нова глава ^ 1 / а која гласи: „Глава VII/а — 
Основни заедници и единици" во која се додаваат 
нови 9 членови кои гласат: 

„Член 276/а 
Заради што понепосредно остварување на сво-

ите самоуправни права и интереси осигурениците 
можат да се организираат во основни заедници и 
единици во организациите на здружен труд, мес-
ните заедници и др. во која остваруваат определе-
ни поединечни и з а е д н и ч к а права од здравството 
и здравственото осигурување и ги утврдуваат пое-
динечните и заедничките обврски спрема тие ос-
новни заедници и единици. 

Член 276/6 
Основната заедница и единица, ги има следни-

те права и обврски: 
(1) организира и обезбедува спроведување на 

одредбите на Законот, Статутот, Правилникот кои 
се однесуваат на остварувањето на правата од 
здравственото осигурување и здравствената заш-
тита; 

(2) предлага и презема, превентивни мерки во 
врска со здравствената заштита и здравственото 
осигурување; 

(3) го следи спроведувањето на здравствената 
заштита и здравственото осигурување; 

(4) ги разгледува и дава мислење на предлог 
— финансискиот план и завршната сметка на За-
едницата, предлозите на општите акти за висината 
на стапката на придонесот за здравство и здрав-

* ствено осигурување, предлозите на општите акти 
за правата за кои се одлучува во Заедницата; 

(5) ги разгледува и дава мислење на плановите, 
и програмите за развој и други општи акти на 
Заедницата кои се однесуваат на правата, обврски-
те и одговорностите и средствата на основната за-
едница и единица, остварува соработка со собрани-
јата на општествено-полЈггичките и општествените 
организации, други организации на здружен труд, 
самоуправни организации и заедници за прашања 
од значење за здравството и здравственото оси-
гурување, врши и други работи определени со овој 
статут, Статутот на Основната заедница односно 
единица и Самоуправната спогодба за основање; 

(6) склучува општествени договори и самоуп-
равни спогодби за прашањата од здравството и 
здравственото осигурување од својата надлежност; 

<7) донесува самоуправни општи акти од своја-
та надлежност, среднорочен и годишен план, фи-
нансиски план, завршна сметка и годишен извеш-
тај за работата на Основната заедница односно 
единица. 

Член 276/? 
Со работата на Основната заедница односно 

единица управува Собранието на Основната заед-
ница односно единица. 

Член 276/г 
Собранието на Основната заедница и единица 

го сочинуваат делегатите кои ги избираат делега-
циите на работниците во основните организации 
на здружен труд, работните луѓе и граѓаните во 
месната заедница, образовани заради организирано 
учество во вршењето на функцијата на Собрание-
то на СИЗ. 

Член 276/д 
Кандидирањето на изборот на делегатите во 

Собранието на Основната заедница и единица се 
врши во согласност со закон, односно правилата 
на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ и 
на Сојузот на синдикатите. 

Член 276/ѓ 
Основната заедница и единица има статут со 

кој, во согласност со овоЈ статут и Самоуправната 
спогодба за основање, се утврдуваат работите на 
Основната заедница и единица, организацијата и 
остварувањето нк самоуправувањето и другите пра-
шања од значење за работата и организацијата на 
Основната заедница и единица. 

Член 276/е 
Основната заедница и единица може да се ос-

нова и за повеќе организации на здружен труд 
кои вршат исти или сродни дејности, како и за 
повеќе месни заедници. 

Член 276/ж 
(1) Во Основната заедница и единица средства-

та се насочуваат за: 
1. создавање услови за спроведување на при-

марната превентивна здравствена заштита; 
2. спроведување на здравството и здравственог 

то осигурување од надлежност на Основната за-
едница и единица. 

(2) Висината на средствата од став ,1 на овој 
член се утврдува врз основа на единствени мери-
ла и критериуми утврдени со самоуправен општ 
акт кој го донесува Собранието на Заедницата во 
согласност со Собранието на Основната заедница 
односно единица. 

(3) Основната заедница односно единица може 
да здружува средства со кои располага со други 
организации на здружен труд и месни заедници 
заради порационално користење на средствата и 
поефикасно остварување на функцијата на Основ-
ната заедница и единица. 

Член 276/3 
Стручните, управните, финансиските, админис-

тративните и техничките работи на Основната за-
едница и единица ги врши Стручната служба на 
Заедницата". 
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Член 7 
Оваа одлука (ќе се објави во „Службен вес-

ник на ОРМ" по нејзиното. потврдување од Соб-
ранието на општината Тетово. 

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето. 

Бр. 0805-194/5 
26 февруари 1982 година 

Тетово 
Претседател, 

Ристо Савески, с. р. 

Огласен дел 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 219 од 11. III. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-1631-2-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Работната организација за основно 
воспитание и образование „Илинден", О. Сол. О. со 
ООЗТ — Скопје, ООЗТ Основно училиште „Доси-
теј Обрадовић — Скопје, ул. „Ферид Бајрам" бр. 
30, со следните податоци: Се брише досегашниот 
застапник Лазаревски Јован Живко, директор, а 
се запишува како нов застапник Илиевска Стојка, 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 219/82. (75) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 160 од 5. III. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1721-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Браварско-лимарска занаетчиска задруга „9 
Мај", Р. О. — Скопје, ул. „Илинденска" бб. 

Задругата е основана со Самоуправната спо-
годба за здружување на задругарите бр. 06 од 22. 
ХИ. 1981 година. 

Основни дејности: браварске-лимарски работи. 
Во правниот промет со трети лица задругата 

истапува во свое име и за своја сметка. 
За своите обврски сторени во правниот промет 

со трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата емчат и' здруже-
ните задругари во висина на здружениот влог кој 
изнесува 5.000,00 динари за секоја обврска. 

Основачи на задругата се: Богоевски Ѓорѓи, 
Скопје, Јаневски Цветко — Скопје, Јовановски Дане 
— Скопје, Атанасовски Петар — Скопје и Сабот-
ков Ѓоре — Скопје. 

Задругата ќе ја застапува Јовановски Дане, 
в. д. директор. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 160/82. (76) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-» 
нието Фи. бр. 152 од 25. И. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-224-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Трајко Ан-
дреев", Ц. О. — Титов Велес, ул. „Кукушка" бр. 37 
со следните податоци: Се брише досегашниот зас-
тапник Ќулумов Цветан, в. д. директор, а се запи-
шува новиот застапник Гајдова Вера, директор, со 
неограничено овластување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 152/82. (78) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 169 од 11. III. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1724-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Молеро-фарбарската задруга „Скопје", Р. О. — 
Скопје, ул. „Наум Наумовски — Борче" бр. 62. 

Задругата е основана со Самоуправната спогод-
ба за здружување во занаетчиска задруга од 20. 
I. 1982 година. 

Основачи на задругата се: Тушевски Павле, 
ул. „Крсте Асенов" бр. 22, згр. VII,' 1/4 — Скопје; 
Милошевски Павле, ул. „Финска" бр. 97-6, населба 
Сингелиќ — Скопје; Панзов Стефан, ул. „Сречко 
Пужељков", бр. 32, згр. I, стан 9 — Скопје; Пав-
ловска Тушевска Златка, ул. „Крсте Асенов" бр. 
22, згр. VII 1/4 — Скопје; Несторовски Никола, ул. 
„Антон Илиевски" — Ѓорче Петров — Скопје. 

Основна дејност: молеро-фарбарски работи. 
Во правниот промет со трети лица задругата 

истапува во свое име и за своја сметка. 
За обврските сторени во правниот промет со 

трети лица задругата одговара со сите свои сред-
ства. 

За обврските на задругата емчат и здружени-
те задругари во висина на здружениот влог кој 
изнесува 3.000,00 динари. 

Лице овластено за застапување на задругата е 
Павле Тушевски, в. д. директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 169/82. (77) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 145 од 25. II. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 1-665-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Основното училиште „Народна ре-
волуција", Ц. О. — е. Боговиње, Тетово со след-
ните податоци: Се брише досегашниот застапник 
Абдиу Накил, а се запишува како нов застапник 
Мехмеди Ханих, директор, со неограничено овлас-
тување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 145/82. (79) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 349 од 30. XII. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 76 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за водостопан-
ство со Ц. О. — Битола. 

Основна дејност — 140212: 
. — Договарање и самоуправно спогодување за 

прашањата од заеднички интерес за корисниците 
и за давателот на услугите од областа на водо-
стопанството ; 

— здружување на трудот и средствата за одр-
жување, развој и проширување на материјалната 
основа на водостопанството; 

— употреба и користење на водите; 
— заштита и одбрана од штетните дејствија на 

водите; 
—> заштита на коритата и бреговите на водоте-

ците и акумулациите; 
— заштита на водите од загадување; 
— обезбедување на вода за водоснабдување; 
— наводнувањето и одводнувањето на земјо-

делските и другите земјишта; 
— заштита од ерозија и уредување на порои; 
— организирање и насочување на експлоата-

цијата на песок, чакал и камен од природните во-
дотеци; 

— изградба, одржување и реконструкција на 
водостопанските објекти и ПОСТРОЈКИ И 

— други работи што се од заеднички интерес 
во областа на водостопанството. 

Во правниот промет Заедницата има целосно 
овластување. 
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За своите обврски Заедницата одговара со сред-
ствата со кои располага — член 7 од Самоуправ-
ната спогодба за основање на СИЗ. 

Заедницата ќе ја застапува Миле Бошевски, 
претседател, со неограничени овластувања. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 349/81. (100) 

Му престанува овластувањето на Михајло Ни-
колоски, досегашен секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 307/81. (105) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 309 од 7. XII. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 26 ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапу-
вање на СИЗ за култура — Охрид со следните 
податоци: Име на лицето овластено за застапу-
вање е Ристески Стојмир, секретар, без ограни-
чување. 

VI престанува овластувањето на Павлина Пин-
гова, досегашен секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 309/81. (102) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 17 од 22. III. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 78 го запиша во судскиот ре-
гистар основањето и конституирањето на Општин-
ската самоуправна интересна заедница за патишта 
со Ц. О. — Крушево. 

Основна дејност: 14021 — самоуправна интерес-
на заедница за патишта. 

Во правниот промет истапува во свое име и за 
своја сметка, а со целосна одговорност. 

Заедницата ќе ја застапува Димитар Михај-
лове™, претседател на Собранието на СИЗ за па-
тишта, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 17/82. (101) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието фи . бр. 306 од 7. XII. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 25 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на СИЗ на физичката култура — Охрид со след-
ните податоци: 

Име на лицето овластено за застапување Рис-
тески Стојмир, секретар, без ограничување. 

Му престанува овластувањето на Александар 
Радиќ, досегашен секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 306/81. (103) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 308 од 7. ХИ. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 12 ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на ОСИЗ за воспитание и образование — Охрид, 
со следните податоци: 

Име на лицето овластено за застапување на 
ОСИЗ Ристески Стојмир, секретар, без ограничу-
вање. 

Му престанува овластувањето на Зоре Миц-
коски, досегашен секретар. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 308/81. (104) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 307 од 7. XII. 1981 година ја запиша 
во судскиот регистар промената на лицето овлас-
тено за застапување на Самоуправната интересна 
заедница за општествена заштита на децата — Ох-
рид со следните податоци: 

Име на лицето овластено за застапување на 
СИЗ Ристески Стојмир, секретар, без ограничу-
вање. 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 351 од 31. ХИ. 1981 година, на ре-
гистарска влошка бр. 77 го запиша во судскиот 
регистар основањето и конституирањето на Оп-
штинската самоуправна интересна заедница за во-
достопанство со Ц. О. — Охрид. 

Основни дејности — 140212: 
— договарање и самоуправно спогодување за 

прашањата од заеднички интерес за корисниците 
и за давателот на услугата од областа на водосто-
панството ; 

— здружување на трудот и средствата за одр-
жз^вање, развој и проширување на материјалната 
основа на водостопанството; 

— употреба и користење на водите; 
— заштита и одбрана од штетните дејствија на 

водите; 
— заштита на коритата и бреговите на водоте-

ците, акумулациите и Охридското Езеро; 
— заштита на водите од загадување; 
— обезбедување вода за водоснабдување; 
— наводнување и одводнување на земјодел-

ските и другите земјишта; 
— заштита од ерозија и уредување на порои; 
— организирање и насочување на експлоата-

цијата на песок, чакал и камен од природните во-
дотеци ; 

— изградба, одржување и реконструкција на 
водостопанските објекти и постројки и 

— други работи што се од заеднички интерес 
во областа на водостопанството. 

СИЗ истапува во свое име и за своја сметка, а 
во рамките на овластувањата утврдени со Само-
управната спогодба за основање. 

За обврските сторени во правниот промет со 
трети лица. СИЗ одговара со сите свои средства 
(целосна одговорност). 

Заедницата ќе Ј а застапува Димче Стефаноски, 
со потполни овластувања, без ограничување, во 
склад со самоуправните акти на Заедницата. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 351/81. (106) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 273 од 23. III. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 788-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на седиштето-поблиската 
адреса на Основното училиште „Моша Пијаде", 
Ц. О. — село Папрадник, Дебарско со следните по-
датоци : 

Досегашното седиште-поблиската адреса на Ос-
новното училиште „Моша Пијаде", Ц. О. е. Пап-
радник, Дебарско, се менува, така што во иднина 
ќе гласи: 

Основно училиште „Моша Пијаде", Ц. О. — 
Центар Жупа, Дебарско. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 273/82. (108) 

Окружниот стопански суд во Битола со реше-
нието Фи. бр. 304 од 5. ХИ. 1981 година, на регис-
тарска влошка бр. 75 го запиша во судскиот регис-
тар основањето и конституирањето на Општинска-
та самоуправна интересна заедница за водосто-
панство со Ц. О. — Ресен. 

Дејност: 140212: 
употреба и користење на водите; 
— заштита и одбрана од штетното дејство на 

водите; 
— заштита на водите од загадување; 
— заштита на бреговите на Езерото и кори-

тата на водотеците; 
_— одржување на водостопанските објекти и 

постројки; 
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— изградба на нови хидромелиоративни сис-
теми; 

, — договарање, соработка и преземање на за-
еднички акции и активности што се од значење и 
заеднички за сите членови на Општинската за-
едница; 

— предлагање и решавање на системските пра-
шања од областа на водостопанството; 

— меѓусебно утврдување на плановите и прог-
рамите за среднорочен и долгорочен развој на во-
достопанството, како дејност од посебен општествен 
интерес, и неговото вклучување во општтаа поли-
тика на општествениот стопански развој; 

— унапредување на самоуправното интересно 
организирање во водостопанството заради унапре-
дување на општествено-економските односи во во-
достопанството. 

Заедницата во правниот промет со трети лица 
има целосни овластувања. 

За своите обврски Заедницата, одговара со 
средствата со кои располага, согласно член 4 од 
Самоуправната спогодба за основање на СИЗ. 

Заедницата ќе ја застапува Јагода Кировска, 
претседател, со овластување согласно чл. 40 од 
Статутот. 

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. 
бр. 304/81. (107) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 67 од 28. I. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1654-0-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Земјоделската задруга „Долни По-
лог", Р. О. — Тетово, со следните податоци: Се 
брише досегашниот застапник Божиновски Још-
ко, в. д. директор, без ограничување, а с»е запи-
шува како нов застапник Димовски Мирослав, в. д. 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 67/82. (110) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 231 од 23. III. 1982 година, на регис-
тарска влошка бр. 2-1726-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар основањето и конституирањето на 
Занаетчиската услужна задруга „Изолит", Р. О. — 
Скопје, ул. „852" бр. 3. 

Занаетчиската услужна задруга е основана со 
Самоуправната спогодба на задругарите на 14. I. 
1982 година. 

Основачи на задругата се: Лука Ковачевиќ од 
Скопје, ул. „983" бр. 2, л. к. 7687 — СВР — Скопје; 
Јовче Донев од Скопје, ул. „Прилепска" бр. 17, 
л. к. бр. 422729 — СВР — Скопје; Перо Индов од 
Скопје, ул. „Христо Чернопеев" бр. 24, л. к. бр. 
304554 — СВ.Р — Скопје; Рамадан Аметовски од 
Скопје, село Света Петка, л. к. бр. 515762 — СВР — 
Скопје; Бранко Јовановски од Скопје, ул. „Нико-
ла Тесла" бр. 16/1-3, л. к. бр. 504607 — ОВР — 
Скопје; Назми Демири од село Арачиново, л. к. 
бр. 483675 — СВР — Скопје; Сељадин Мустафа од 
село Батинци, л. к. бр. 475681 — СВР — Скопје; 
Кемал Селими хјд Скопје, село Радишани, л. к. бр. 
472988 — СВР — Скопје. 

Основни дејности: изведување на сите видови 
изолации т. е. завршни работи во градежништвото. 

Во правниот промет со трети лица задругата 
истапува во свое име и за своја сметка. 

За обврските во правниот промет со трети ли-
ца, задругата одговара со сите свои средства. 

За обврските на задругата гарантираат здруже-
ните задругари во висина на здружениот влог кој 
изнесува 3.000,00 динари. 

29 мај 1982 

Лице овластено за застапување е Лука Коваче-
виќ, в. д директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 231/82. (109) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 134 од 23. III. 1982 година ,на регис-
тарска влошка бр. 1^1590-18-0-0 ја запиша во суд-
скиот регистар промената на лицето овластено за 
застапување на Медицинскиот факултет, О. Сол. О., 
со ООЗТ — Скопје при Универзитетскиот центар 
за медицински науки, ул. „50 дивизија" бр. 6, 
ООЗТ Клиника за хируршки болести — Скопје, ул. 
„Водњанска" бр. 17, со следните податоци: Се бри-
ше досегашниот застапник на ООЗТ проф. д-р. 
Димитар Кафтанџиев, директор, а се запишува ка-
ко нов застапник д-р Андреја Мишковски, в. д. 
директор, со овластувања одредени со Статутот. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 134/82. (111) 

Окружниот стопански суд во Скопје со реше-
нието Фи. бр. 136 од 29. III. 1982 година, на 'регис-
тарска Влошка бр. 2-22-0-0-0 го запиша во суд-
скиот регистар следното: Се запишува прибелеш-
ката за здружување-влегување во состав на Зад-
ругата за пчеларство „Шар" — Тетово со Земјо-
делско-пчеларската задруга „Напредок" — Скопје, 
ул. „Антон Попов" бр. 3. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 136/82. (112) 

Окружниот стопански суд во Скопје со ре-
шението Фи. бр. 1099 од 17. III. 1982 година на ре-
гистарска влошка бр. 2-1052-0-0-0 ја запиша во 
судскиот регистар промената на седиштето-поблис-
ката адреса на Занаетчиско услужната задруга по 
водовод и парно греење „Центрово'д" со потполна 
одговорност — Скопје, со следните податоци: До-
сегашното седиште-поблиската адреса на Занает-
чиско-услужната задруга по водовод и парно гре-
ење „Центровод", со потполна одговорност — Скоп-
је, ул. „Дуженска" бр. 6, се менува така што во 
иднина ќе гласи: Занаетчиска услужна задруга по 
водовод и парно греење „Центровод", со потполна 
одговорност — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола" бр. 72. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 1099/82. (ИЗ) 
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