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Податоци за органот кој го изработува планскиот документ
Назив на планскиот Детален Урбанистички План за БЛОК 7-А Крива Паланка,
документ Општина Крива Паланка
Орган надлежен за Општина Крива Паланка
изработка на
планскиотдокумент
Орган надлежен за Совет на Општина Крива Паланка
донесување на
планскиотдокумент

ПОДЗТОЦИ 38 ИЗРЗбОТУВЗЧОТ ПЛЗНСКИОТ ДОКУМЕНТ

Име на лицето Друштво за планирање,проектирањеи инженерингПРОСТОР
овластеноза ДОО Куманово
подготвување на Планери потписници:
планскиотдокумент - Марина Стојмановска, диа;

- Ана Поповска, диа;
- Данчо]овановски,диа

Назив на работното Овластен планер, потписникна планска документација
место
Контактподатоци за Ул. „Моша Пијаде“ бр. 2, Куманово
лицето Тел. 031/475-521
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Основни податоци за планскиот документ
Од што произлегувадонесувањето на планскиотдокумент? (пр. Законска обврска или

(

друга Одредба)
%

Закон за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на РМ“ бр. 199/14, 44/15ѓ
193/15 и 31/16)
Програма за изработка на урбанистички планови и локална урбанистичка планска
документација во општината Крива Паланка за 2016 година.

Дали се донесува нов планскидокументили се вршат измени на постојниот?
Да х/

Не
ДОКОЛКУсе вршатИЗМЕНИна постоечки ПЛЗНСКИдокументнаведете ГО називот на стариот
ПЛЗНСКИДокумент И причините на НЕГОВО изменување?

Дали планскиотдокументопфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за
животна средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа
Да, просторно и урбанистичко планирање
Дали планскиотдокументе определен со Уредбата за стратегиитеплановите и
програмите, вклучувајќи ги и променитена 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, алинеја5)

Да
Не х/

Дали со планскиотдокументсе планира реализирање на проектшто е предвиден со
Уредбата за определувањена проектитеи критериумитеврз основа на кои се утврдува
потребата за спроведувањена постапка за оцена на влијанието врз животната средина.
Доколку одговорот е позитивен наведете за каков проект станува збор.
Не
Дали планскиотдокументопфаќа користење на мала област од локално значење какошто
е определеносо член 65 став 3 од Законот за животна средина. Доколку одговорот е ДА,

наведете ја површинатана областа и нејзиното значење.
Да, 6,45 (ха)
Да се наведе целта на донесување на планскиотдокументи да се опише клучната одлука
која ќе се донесе.
Целта е донесување на Детален Урбанистики План за БЛОК 7-А, Општина Крива
Паланка.

Предмет на планскиотдокумент.
( пр. Транспорт, планирањена просторот и сл.)

Планирање на просторот
Период за донесувањена планскиотдокумент.
Пет години (2015 - 2020)Предвидено ревидирањена планскиотдокумент. Доколку е предвиденоревидирање,на
колку години?
Предвидено ревидирање на планскиот документ (5 години).
Простор или областопфатени со планскиотдокумент. ( пр. географскаобласт, добро е да се
прикачимапа)
Планскиот опфат изнесува (6,45 ха)
Прилог: Синтезен план
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Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот
документи дали истите се содржани во акт или документ.

да х/

Не
Дали е приложена копија од целите?

Да
Не

Резиме на влијанијата врз животната средина
(Да се определи дали имплементацијатана планскиотдокумент ќе предизвика
значителновлијаниеврз животната средина, потребно е да ги пополнитепрашањата кои
следатподолу како водич за определувањена значителнотовлијание на ефектите врз
животната средина, а кои се во согласност со Уредбата за критериумитеврз основа на кои
се донесуваатодлуките дали определенипланскидокументи би можеле да имаат
значителновлијание врз животната средина и здравјетона луѓето.)
Потенцијалнитевлијанија врз животната срединаод планскиот документ.
Опфатените содржини со овој ДУП во најголем број се постоечкиЛотенцијално
влијание врз животната средина ќе има во процесот на изградба на нови објекти за
домување, комерцијални и деловни објекти и инфраструктура, преку зголемување на
емисијата во воздух од возила и механизација, создадена прашина во текот на
изградбата, бучава во текот на изградба, создавањето на отпад и отпадна вода.
Веројатноста, времетраењето,
фреквентноста и повратноста на
влијанијата;

Влијанијата врз животната средина ќе бидат
незначителни имајќи во предвид дека објектите на
предвидениот опфат се веќе постоечки. На
нереализираните површини за градење се
предвидени нови објекти за домување.

Кумулативнатаприрода на
влијанијатаврз животната
средина и животот и здравјето
на луѓето;

Не се очекуваат значителни влијанија врз здравјето
на луѓето поради видот и природата на развојните
проекти кои се со намена домување.

Прекугранична природа на
влијанијата;

Нема прекугранично влијание

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

Не се очекуваат значителни влијанија врз животната
средина и здравјето на луѓето бидејќи во овој опфат
е предвидено: домување; комерцијална и деловна
намена; и инфраструктура .

Опсег и просторниотобем на
влијанијата(географска област и
големинатана популацијатакоја
ќе биде засегната).

Се работи за површина од 6,45 (ха) во градско
подрачје во Општина Крива Паланка

Потенцијалнитеекономски и социјални влијанија кои би ги предизвикал планскиот
ДОКУМВНТ КЗКОШТО се:
Уредување на предвидениот опфат, зголемување на употребната вредност на
земјиштето, подобрување на квалитетот на живеење во овој дел од градот.
ВРЕДНОСТЗ И ранливостана областа КОЈЗ ќе биде засегната СО ДОНЕСУВЗНЈЕ! НЗ ПЛЗНСКИОТ
ДОКУМЕНТЗ

Со донесување на овој плански документ ќе се отвори можност за уредување на
предвидениот простор и подобрување на функционалноста на истиот. Не се очекува
никакви негативни последици поради самиот намената на објектите кои се
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предвидени со планскиот документ.
Посебниприродни Предвидениот простор за реализирање на овој.
карактеристикииликултурно плански документ е без значајни природни'
наследство карктеристики.

Во оваа област не е откриено културно наследство.
Надминувањетона стандардите Надминување на стандардите за квалитетот на
за квалитет на животната животната средина може да се појават за време на
средина или граничните изведбените активности при градење на нови
вредности објекти во планираниот опфат, како и при

уредување на инфраструктурата, преку локално
зголемена бучава и создавање на отпад, прашина,
издувни гасови од механизацијата и возилата кои ќе
бидат користени во фазата на градење. Потребно е
создадениот отпад да се отстранува на место
предвидено за тоа, односно на градската депонија.
Сите овие негативни влијанија ќе траат само во
текот на изградбата.

Интезивнаупотреба на Предвидена е следната група на класи со намена:
земјиштето А- домување;

Б- комерцијални и деловни намени
Е- инфраструктура

Влијанијата врз областитеили
пејсажите кои имаат признат
статус на националниили Во областа нема заштитено подрачје
меѓународнизаштитени
подрачја
Објаснете го степенотдо кој планскиотдокументпоставува рамка за спроведувањена
проекти и други активности, во однос на локацијата,природата, големината и условите за
работа или според одредувањето на ресурсите:
Со планскиот документ се предвидува изградба на објекти за домување, комерцијални
и деловни намени и инфраструктура.
Објаснете ја околинатаво близина на проектотво близина на проектотодносно активноста
која се планира да се спроведе со планскиотдокументод аспект на можни влијанија врз
животната средина. (пр. планот предвидува изградба на резиденцијалниобјекти во
близина на индустрисказона, Објаснете дали индустрискатазона ќе има влијание врз
животната средина на планиранитерезиденцијалнипроекти):
Со овој Детален Урбанистички План е опфатен простор во градско подрачје.
Околината на овој опфат претставува индивидуални станбени згради за домување,
комерцијални објекти. Не се очекува негативно влијание на содржините предвидени
со планскиот документ врз непосредната околина на истиот.
Објаснете ја важноста на планскиотдокумент за вклучување на аспектот на заштита на
животната средина особено во поглед на промовирањетона одржливиот развој:
(Да се наведе дали обемот на планскиотдокументпридонесува кон одржливоста и
намалувањетона еколошките проблеми. Пр. еден инфраструктуренплан може да има
поголеми влијанијаврз животната средина отколку некој образовен план на наставните
планови)
Планскиот документ покрај веќе постоечките содржини предвидува изградба на нови
објекти за домување, комерцијални и деловни намени и инфраструктура. Имајќи во
предвид дека и постоечките содржини се со иста намена не се очекува негативно
влијание врз животната средина.
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Кои еколошки проблеми се релевантни за планскиотдокумент. Опишете зошто истите се
релевантни и опишете ја нивната природа и сериозност.
(Објаснете ги проблемитекои спроведувањето на планскиотдокументможе да ги
предизвика или да доведе до нивно зголемување, проблемитекои може да го забават
неговото спроведување, како и проблеми кои спроведувањето на планскиотдокумент
може да го реши или намали.)
Еколошките проблеми кои би можеле како резултат на донесувањето на овој плански
документ се следните:

- Нарушување на квалитетот на воздухот во фазата на изградба на нови објекти,
како резултат на користење на градежна механизација. Ова можно
нарушување на квалитетот на воздухот би траело краткотрајно само во фазата
на изградба; ,

- Зголемена бучава во фаза на изградба;
- Неадекватен третман на отпадот и отпадните води создадени во текот на

изградбата.
Објаснете како планскиотдокументкој е предмет на разгледувањее поврзан со друг/и
плански документ/и во хиерархијата на планирање. Наведете го називот на тој/тие
планскидокумент/и наведете ги клучните влијанија на тие плански документиврз
животната средина. Определете ги разликите во клучните одлуки што се носат со
предметниотпланскидокументи другите планскидокументикои биле или ќе бидат
предметна оцена.
Просторен план на Република Македонија, Генерален урбанистички план за град
Крива Паланка
Доколку потенцијалнитевлијанија на клучните одлуки во планскиотдокументвеќе биле
предмет на оцена или веќе биле разгледуваниво други пласнкидокументиво некоја
поранешнафаза, резимирајте ги главнитезаклучоцина таа оцена и како тие заклучоци се
користениво процесот на одлучување. Опишете дали претходно спроведенатаоценка 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.
За Генералниот Урбанистички План за градот Крива Паланка веќе е спроведена
постапка за стратегиска оцена.
Доколку потенцијалнитевлијанија од клучната одлука во овој плански документќе биде
оценета во некоја подоцнежнафаза на планирањена пониско ниво, наведете како ќе
обезбедитевлијанијаташто се утврдени во оваа фаза на донесување на планскиот
документда се земат во предвид при носењето на одлукатаво подоцнежнатафаза (пр. се
спроведува стратегискаоцена на урбанистичкиплан во кој се предвидуваизградба на
објект кој подлежи на постпака на оцена на влијаниетоврз животната средина).

ИЗЈАВА Изјавувам дека податоцитедадени во овој формулар се точни,
вистините и комплетни. “

Функција, име и презиме и потпис на лицето кој го Градоначалник КМ
носи планскиотдокументво име на органот Арсенчо ЖЖШЗСКИ
Датум: 08.07.2016година

„05?

Место: Крива Паланка
';3/12
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