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Податоци за органот кој го изработува планскиот документ
Назив на планскиот Локална урбанистичкапланскадокументација за изградба на
документ базна станица на дел од к.п. бр. 3156/1 во м.в. Стража, КО

Метежево, општина Крива Паланка
Орган надлежен за Општина Крива Паланка
изработка на
планскиотдокумент
Орган надлежен за Совет на Општина Крива Паланка
донесување на
планскиотдокумент

Податоци за изработувачот планскиот документ
Име на лицето Друштво за архитектонски дејности и инженерство, техничко
овластеноза испитување и анализа „ТАЈФААРХИТЕКТИ“ ДООЕЛ Куманово
подготвување на Планер потписник:
планскиотдокумент - м-р Биљана Насковиќ, диа

Планери:
- м-р Стефан Лазаревски,диа
- Марија Лазаревска,диа

Соработник:
- Томи Стојановиќ, диа

Назив на работното планер ,место
21;

Контакт податоци за Ул. „Живко Чало“ бр. 23, Куманово '.
лицето Тел. 070/511-131; 078/472-484
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Основниподатоци за планскиот документ
Од што произлегувадонесувањетона планскиотдокумент? (пр. Законска обврска или
друга Одредба)
Закон за просторно и урбанистичко планирање

Дали се донесува НОВ плански документИЛИ се вршат измени на ПОСТОјНИОТ?
х/ Да (нов плански документ)
Не

ДОКОЛКУсе вршат измени на постоечки планскидокументнаведете ГО називот на стариот
плански Документ И причинитена негово изменување?

(„,
1 Дали планскиот документопфаќа 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 планскиотдокумент е 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 здравјетона луѓето. Доколку е определеннаведете ја точката и
алинејата под која е определен. (пр. Член 3, точка 1, алинеја 5)

Да
Не х/

Дали со планскиотдокумент се 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 позитивеннаведете 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 површинатанаобласта и нејзиното значење.
Да, 0,01 ха
Да се наведе целта на донесувањена планскиотдокументи да се опише клучната одлука
која ќе се донесе.
Целта на донесувањето е изградба на базна станица.
Предметна планскиотдокумент. ( пр. Транспорт, планирањена просторот и сл.)
Планирање на просторот
Период за донесување на планскиотдокумент.
Пет години
Предвидено ревидирањена планскиотдокумент. Доколку е предвиденоревидирање,на
колку години?
Предвидено ревидирање на планскиот документ во тек на изработка и донесување.
Простор или областопфатени со планскиотдокумент. ( пр. географска област, добро е да се
прикачимапа)
Планскиот опфат (0.01 ха) се наоѓа на дел од к.п.бр. 3156/1 во м.в. Стража, КОМетежево,
Општина Крива Паланка, со следниве координати на плански опфат:

- Т1 (Х - 7601011531, У - 4679661179)
- Т2 (Х - 7601021500, У - 4679662.180)
- Т3 (Х - 7601022.623, У - 4679652276)
- Т4 (Х - 7601012577, У - 4679651137)

Прилог: Мапа/графички прилог
целите И/ИЛИ предлогцелите ШТО треба да се постигнатСО реализирањето на ПЛЗНСКИОТ
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Документ И дали ИСТИТЕ СЕ содржани ВО ЗКТ ИЛИ ДОКУМЕНТ.

да х/

Не
Дали е приложена копија од целите?

да х/

Не

Резиме на влијанијата врз животната средина
(Да се определи дали имплементацијатана планскиотдокументќе предизвика
значително влијание врз животната средина, потребно е да ги пополните прашањата кои
следат подолу како водич за определувањена значителнотовлијание на ефектите врз
животната средина, а кои се во согласност со Уредбата за кртериумите врз основа на кои
се донесуваатодлуките дали определени плански документи би можеле да имаат
значителновлијание врз животната средина и здравјетона луѓето.)
Потенцијалнитевлијанија врз животната средина од планскиотдокумент.
Се работи за плански документ кој предвидува изградба на базна станица. Истата ќе
биде изградена на површина од 0,01 ха. Во близина на локацијата нема население.
Како потенцијални влијанија врз животната средина со спроведување на планскиот
елемент се очекуваат да бидат управувањето со отпад, бучавата и прашината во
периодот на градежните работи (како резултата на користење на градежна
механизација). Во фазата на фунционирање не се очекуваат влијанија врз животната
средина.
Со реализација на оваа планска документација не се очекуваат зголемени негативни
влијанија по животната средина.
Веројатноста, времетраењето, Влијанијата врз животната средина ќе бидат
фреквентноста и повратностана присутни во делот на изградба од самата
влијанијата; механизација и тоа преку зголемена бучава,

зголемена концентрација на прашина, создавањето
на отпад. Долготрајно влијание врз животната
средина не се очекува во фазата на функционирање.

Кумулативнатаприродана Нема да има зголемно негативно влијанија врз
влијанијатаврз животната животната средина и здравјето на луѓето.
средина и животот и здравјето
на луѓето;
Прекугранична природана Нема прекугранична природа на влијанијата.
влијанијата;
Ризиците по животот и здравјето Бидејќи се работи за базна станица не се очекува да
на луѓетоиживотната средина бидат зголемени ризиците по животот и здравјето
(пр. како резултата на несреќи); на луѓето и животната средина. Во близина на

локацијата на која е предвидена изградба на базна
станица нема население.

Опсег и просторниотобем на Планскиот опфат (0,01 ха) се наоѓа на дел од к.п.бр.
влијанијата(географска области 3156/1 во м.в. Стража, КО Метежево, Општина Крива
големинатана популацијатакоја Паланка, со следниве координати на плански опфат:
ќе биде засегната). - Т1 (Х - 7601011531, У - 4679661179)

- Т2 (Х - 7601021500, У - 4679662180)
- Т3 (Х - 7601022.623, У - 4679652276)
- Т4 (Х - 7601012577, У - 4679651.137)

Потенцијалнитеекономскии социјални влијанијакои би ги предизвикал планскиот
документкакошто се:
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Вредноста и ранливостана областа која ќе биде засегната со донесувањена планскиот
документ:
Бидејќи се работи за изградба на базна станица, не се очекува да има влијание врз
околната област.
Посебни природни Во оваа област нема регистрирано ниту
карактеристики или културно евидентирано природно наследство.
наследство Во оваа област не е откриено културно наследство.
Надминувањето на стандардите Надминување на стандардите за квалитетот на
за квалитет на животната животната средина може да се појават за време на
средина или граничните изградба, преку локално зголемена бучава и
вредности 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.

Интезивнаупотреба на Со планот треба да се предвиди следната наменска
земјиштето употреба на земјиштето:

Е2 - комунална супраструктура
Влијанијата врз областитеили
пејсажитекои имаат признат
статус на националниили Во областа нема заштитено подрачје
меѓународни заштитени
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 одредувањетона ресурсите:
Со планскиот документ се предвидува изградба на базна станица.
Објаснете ја околината во близина на проектотво близина на проектотодносно активноста
која се планира да се спроведе со планскиотдокументод аспект на можни влијанија врз
животната средина. (пр. планотпредвидуваизградба на резиденцијални објекти во
близина на индустрисказона, Објаснете дали индустрискатазона ќе има влијаниеврз
животната средина на планиранитерезиденцијалнипроекти):
Планскиот опфат (0,01 ха) се наоѓа на дел од к.п.бр. 3156/1 во м.в. Стража, КОМетежево,
Општина Крива Паланка, со следниве координати на плански опфат:

- Т1 (Х - 7601011531, У - 4679661.179)
Т2 (Х - 7601021500, У - 4679662180)

- ТЗ (Х - 7601022.62З, У - 4679652276)
- Т4 (Х - 7601012577, У - 4679651137)

Во близина на локацијата не се наоѓаат индивидуални станбени објекти.
Објаснете ја важноста на планскиотдокумент за вклучување на аспектот на заштита на
животната срединаособено во погледна промовирањетона одржливиот развој:
(Да се наведе дали обемот на планскиотдокументпридонесувакон одржливостаи
намалувањетона еколошкитепроблеми. Пр. еден инфраструктуренплан може да има
поголеми влијанија врз животната средина отколкунекој образовенплан на наставните
планови)
Предвидениот проект не се очекува да има зголемени негативни влијание врз
животната средина. Влијанието ќе биде изразено во текот на градба.
Кои еколошки проблеми се релевантни за планскиотдокумент. Опишете зошто истите се
релевантни и опишете ја нивната природа и сериозност.
(Објаснете ги проблемитекои спроведувањетона планскиотдокументможе да ги
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предизвика или да доведе до нивно зголемување,проблемите кои може да го забават
неговото спроведување, како и проблеми кои спроведувањетона 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 и зголемена бучава во фазата на
изградба, како резултат на користење на градежна механизација;

- Можно влијание врз подземните води, почва и самата природа при неадекватен
третман на отпадот создаден во текот на изградбата;

Со правилно постапување со отпадот, користење на машини кои нема да придонесат
за зголемено ниво на бучава, користење на почисти енергенси, сите претходно
споменати негативни влијанија може да бидат незначителни.

*

Објаснете како планскиотдокумент кој е предмет на разгледувањее поврзан со друг/п
плански документ/и во хиерархијата на планирање. Наведете го називот на тој/тие
плански документ/и наведете ги клучните влијанија на тие плански документиврз
животната средина. Определете ги разликите во клучнитеодлуки што се носат со
предметниотплански документи другите планскидокументикои биле или ќе бидат
предмет на оцена.
Просторен план на Република Македонија
Доколку потенцијалнитевлијанија на клучнитеодлуки во планскиотдокументвеќе биле
предмет на оцена или веќе биле разгледуваниво други пласнкидокументиво некоја
поранешнафаза, резимирајте ги главните заклучоцина таа оцена и како тие заклучоци се
користениво процесотна одлучување. Опишете дали претходно спроведенатаоценка е
направена согласно најновите сознанија за влијанијатаврз животната средина со цел да
може истата да се користи во процесот на усвојување на постоечкиотплански документ.
Доколку потенцијалнитевлијанија од клучната одлука во овој планскидокументќе биде
оценета во некоја подоцнежнафаза на планирање на пониско ниво, наведете како ќе
обезбедитевлијанијаташто се утврдени во оваа фаза на донесувањена планскиот
документда се земат во предвидпри носењето на одлуката во подоцнежнатафаза (пр. се
спроведува стратегиска оцена на урбанистичкиплан во кој се предвидуваизградба на
објект кој подлежи на постпкана оцена на влијаниетоврз животната средина).
Бидејќи се работи за изградба на базна станица, согласно Уредбата за дејностите и
активностите за кои задолжително се изработува елаборат, а за чие одобрување е
надлежен органот за вршење на стручни работи од областа на животната средина
(„Службен весник на РМ“ бр. 80/09 и 36/12) за истите се одобрува елаборат за заштита
на животната средина.

ИЗЈАВА Изјавувам дека податоцитедадени во овој формулар се точни,
вистинитеи комплетни. ѓФункција, име и презиме и потпис на лицето кој го ГрадоначалнитМноси планскиотдокументво име на органот Борјанчо Мице .

Датум: 18.01.2019 година
Место: Крива Паланка
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