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Основни податоци за планскиот документ
Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или друга
одредба)

Согласно Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на Р.М. бр.51/05,
137/07, 91/09, 124/10, 18/11 и 53/11) и Правилник за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 52/10, 62/10, 42/10, 64/11 и 98/11),
како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот.
Дали се донесува нов плански документ или се вршат измени на постојниот?
Да
Не
Доколку се врши измена на постоечки плански документ наведете го називот на стариот
плански документ и причините за негово изменување?

/

Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за животна
средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа.

Да, земјоделство.

Дали планскиот документ е определен со уредбата за стратегиите, плановите и програмите,
вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се
спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и
здравјето на луѓето. Доколку е определен наведете ја точката и алинејата под која е
определен. (пр. член 3, точка 1, алинеја 5)

Да
Не

Член: 3

Точка: 1

Алинеја: 1

Дали со планскиот документ се планира реализирање на проект што е предвиден со Уредбата
за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за
спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина. Доколку одговорот е
позитивен наведете за каков проект станува збор.

Не.

Дали планскиот документ опфаќа користење на мала област од локално значење како што е
определено со член 65 став 3 од Законот за животна средина. Доколку одговорот е ДА,
наведете ја површината на областа и нејзиното значење.

Просторот кој е предмет на изработка на оваа урбанистичка планска документација, се
наоѓа во рамките на КП бр.1364/1 и КП бр.1364/2 КО Кадино, со површина од 10840 м2
на територија општина Илинден и е надвор од опфатот на планот за село Кадино во
непосредна близина на локален пат кој води до клучката на автопатот Скопје –Велес.
Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната одлука која
ќе се донесе.

Одржливиот развој е принципот врз кој се базира планскиот концепт.

Предмет на планскиот документ. (пр. транспорт, планирање на просторот и сл.)

Планирање на просторот.

Периодот за донесување на планскиот документ.

/

Предвидено ревидирање на планскиот документ. Доколку е предвидено ревидирање, на колку
години?

/

Простор или област опфатени со планскиот документ. (пр. географска област, добро е да се
прикачи мапа)

Просторот каде се предвидува изработка на оваа планска документација е вон
планскиот опфат во близина на клучката на автопатот Скопје –Велес.

Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот
документ и дали истите се содржани во акт или документ.
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Дали е приложена копија од целите?

Да
Не
Да
Не
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Резиме на влијанијата врз животната средина
(Да се определи дали имплементацијата на планскиот документ ќе предизвика значително
влијание врз животната средина, потребно е да ги пополните прашањата кои следат подолу
како водич за определување на значителното влијание на ефектите врз животната средина, а
кои се во согласност со Уредбата за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките
дали определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната
средина и здравјето на луѓето.)
Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ.

Несоодветното управување со санитарните и отпадните води, несоодветното
управување со генерираниот отпад може да предизвикаат потенцијални влијанија врз
животната средина.

Веројатноста, времетраењето,
фреквентноста и повратноста
на влјанијата;

При реализација на планскиот опфат предвиден со
планската документација се очекува движење на
возила и механизација, но тоа е краткотрајно и нема
битно да влијае врз животната средина во целост. Со
реализација на планскиот документ ќе се постигне
рационално искористување и уредување на просторот.

Кумулативната природа на
влијанијата врз животната
средина и животот и здравјето
на луѓето

Со реализација на планскиот документ нема да има
значајно влијание врз микроклимата. Ќе биде
обезбедено
водоснабдување и истиот ќе се реши со поставување на
нова примарна водоводна мрежа додека секундарната
водоснабдителна мрежа, нејзината поврзаност со
примарната водоснабдителна мрежа и нејзината
поставеност во границите на градежните парцели
посебно ќе биде дефинирана со изработка на
проектната документација. Со планскиот концепт за
одведување на отпадни води се планира истиот да се
реши со поставување на нова примарна канализациона
мрежа за фекална и атмосферска канализација. За
планскиот опфат задолжително да се врши третман на
фекалните води и отпадните води од технолошкиот
процес.

Прекугранична природа на
влијанијата;

Нема.

Ризиците по животот и
здравјето на луѓето и
животната средина (пр. како
резултат на несреќи);

Со планскиот концепт треба да се реши одведувањето
на санитарните и технолошките отпадни води, односно
поставување на примарна канализациона мрежа за
фекална и атмосферска канализација како и третман на
отпадните води. Исто така, водоснабдувањето ќе биде
решено со поставување на нова примарна водоводна
мрежа.

Опсег и просторниот обем на
влијанијата (географска област
и големината на популацијата
која ќе биде засегната).

Во состав на Општината влегуваат 12 населени места и
тоа: Илинден, Марино, Кадино, Мралино, Ајватовци,
Бунарџик, Миладиновци, Бујковци, Мршевци, Бучинци,
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Текија и Дељадровци. Според пописот на населението
од 2002 година, вкупниот број жители изнесува 15.894,
кои живеат во 4.298 домаќинства или просечно по 3,7
членови во домаќинство. Густината на населеност
изнесува 150 жители/км.
Потенцијалните економски и социјални влијанија кои би ги предизвикал планскиот документ
како што се:

Економски пораст и предизвикување позитивни ефекти врз целото непосредно
опкружување, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот. Освен директни
вработувања откупно преработувачки центар на овошје, зеленчук и шумски плодови
ќе допринесе и вработувања преку развој на одгледувањето на овошје, зеленчук и
шумски плодови.
Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на планскиот
документ:

Областа со реализација на планскиот опфат ќе добие зголемена вредност.
Посебни природни
карактеристики или културно
наследство

На локацијата не постојат градби или споменички
целини од културно-историско значење ниту културни
предели значајни од заштитно- конзерваторски аспект.

Надминувањата на
стандардите за квалитет на
животната средина или
граничните вредности

Нема.

Интензивна употреба на
земјиштето

/

Влијанијата врз областите или
пејсажите кои имаат признати
статус на национални или
меѓународни заштитени
подрачја.

Подрачјето на планскиот опфат претставува релативно
рамен терен без некои поголеми особености на
категорија на предел со природни, пејсажни
карактеристики.

Објаснете го степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на проекти
и други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите за работа или
според одредувањето на ресурсите:

Со донесувањето на овој план ќе следат поголеми странски и домашни инвестиции од
различни сфери од економијата. Одржливиот развој е принципот врз кој се базира
планскиот концепт. Целта на планскиот концепт е да се изврши хармонизација на
просторните чинители во единствен препознатлив амбиент со дефинирани функции,
односно наменски употреби на земјиштето. Согласно Законот за животна средина и
Уредбата за определување на критериумите врз основа на кои се утврдува потребата
за спроведување на постапката за оценка на влијанијата врз животната средина
потребно е да се утврди потреба за спроведување на постапка за оценка на влијанието
на проектот врз животната средина. Потребата од оцена на влијанијата врз животната
средина ја донесува Органот на државната управа надлежен за работите од областа на
животната средина. Согласно Законот за животна средина, како и Законот за заштита
на природата, правните или физичките лица кој вршат дејности или активности кои не
спаѓаат во проектите за кои се спроведува постапка за оцена на влијанието врз
животната средина се должни да изготват Елаборат за заштита на животната средина,
со цел да се оцени влијанието на дејностите или активностите врз животната средина,
Страна 5 од 7

пред да започнат со спроведување на проектот и истиот да го достават до органот
надлежен за одобрување на спроведувањето на проектот.
Објаснете ја околината во близина на проектот односно активноста која се планира да се
спроведе со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната средина. (пр.
планот предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на индустриска зона,
објаснете дали индустриската зона ќе има влијание врз животната средина на планираните
резиденцијални проекти):

Во близина на планскиот опфат нема резиденцијални објекти.

Објаснете ја важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на
животната средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој:
(Да се наведе дали обемот на планскиот документ придонесува кон одржливоста и
намалување на еколошките проблеми. Пр. еден инфраструктурен план може да има поголеми
влијанија врз животната средина отколку некој образовен план на наставните планови)

Одржливоста при реализацијата на планскиот документ ќе се изрази преку
подобрување на социјалната положба на населението и ќе се создаде подобрување на
економскиот развој (нови вработувања како и амбиент за идни инвестирања во
општината).
Кои еколошки проблеми се релевантни за планскиот документ. Опишете зошто истите се
релевантни и опишете ја нивната природа и сериозност.
(Објаснете ги проблемите кои спроведувањето на планскиот документ може да ги предизвика
или да доведе до нивно зголемување, проблемите кои може да го забават неговото
спроведување, како и проблеми кои спроведувањето на планскиот документ може да ги реши
или намали.)

Неправилно управување со отпадот, несоодветен начин на греењето на објектите,
неправилно постапување со отпадните води од објектите може да доведат до
загадување на животната средина и здравјето на човекот. Целокупната активност во
оваа област ќе се насочува кон обезбедување на непречен развој при истовремена
заштита на животната средина.

Објаснете како планскиот документ кој е предмет на разгледување е поврзан со друг/и плански
документ/и во хиерархијата на планирање. Наведете го називот на тој/тие плански документ/и
и наведете ги клучните влијанија на тие плански документи врз животната средина.Определете
ги разликите во клучните одлуки што се носат со предметниот плански документ и другите
плански документи кои биле или ќе бидат предмет на оцена.

За планскиот опфат претходно не е изработуван детален план.???????????????????????
Доколку потенцијалните влијанија на клучните одлуки во планскиот документ веќе биле
предмет на оцена или веќе биле разгледани во други плански документи во некоја поранешна
фаза, резимирајте ги главните заклучоци на таа оцена и како тие заклучоци се користени во
процесот на одлучување. Опишете дали претхоходно спроведената оценка е направена
согласно најновите сознанија за влијанијата врз животната средина со цел да може истата да
се користи во процесот на усвојување на постоечкиот плански документ.

Нема спроведено претходна оценка.

Доколку потенцијалните влијанија од клучната одлука во овој плански документ ќе биде
оценета во некоја подоцнежна фаза на планирање на пониско ниво, наведете како ќе
обезбедите влијанијата што се утврдени во оваа фаза на донесување на планскиот документ
да се земат во предвид при носењето на одлуката во подоцнежната фаза (пр. се спроведува
стратегиска оцена на урбанистички план во кој се предвидува изграба на објект кој подлежи на
постапка на оцена на влијанието врз животната средина).

Согласно Законот за животна средина и Уредбата за определување на критериумите
врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оценка на
влијанијата врз животната средина потребно е да се утврди потреба за спроведување
на постапка за оценка на влијанието на проектот врз животната средина. Потребата од
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оцена на влијанијата врз животната средина ја донесува Органот на државната управа
надлежен за работите од областа на животната средина. Согласно Законот за животна
средина, како и Законот за заштита на природата, правните или физичките лица кој
вршат дејности или активности кои не спаѓаат во проектите за кои се спроведува
постапка за оцена на влијанието врз животната средина се должни да изготват
Елаборат за заштита на животната средина, со цел да се оцени влијанието на
дејностите или активностите врз животната средина, пред да започнат со спровдување
на проектот и истиот да го достават до органот надлежен за одобрување на
спроведувањето на проектот.
ИЗЈАВА

Изјавуваме дека податоците дадени во овој формулар се точни,
вистинити и комплетни.

Функција, име и презиме и потпис на лицето кој го
носи планскиот документ во име на органот
Датум 20.06.2012
Место општина Илинден

Градоначалник
Жика Стојановски
М.П.
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