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Технички број: 27-S-12 

 

На барање на нарачателот ОПШТИНА ИЛИНДЕН (по иницијатива на ВИП ОПЕРАТОР 

ДООЕЛ Скопје), согласно Договорот, ЕВОЛВИНГ ДОО Скопје подготви Извештај за 

стратегиска оцена за планскиот документ Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на базна станица за мобилна телефонија, СКО 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО 

Кадино, општина Илинден. 

 

Изработката на извештајот е согласно обврската на изготвувачот на планскиот документ за 

спроведување на постапка за оцена на влијанието од планскиот документ врз животната 

средина и врз животот и здравјето на луѓето, дадена во глава X (Оцена на влијанието на 

определени стратегии, планови и програми врз животната средина) од Законот за животна 

средина. Согласно точка 13 (Планирање на просторот и користење на земјиштето), член 3 од 

Уредбата за стратегии, планови програми, вклучувајќи и нивните промени, за кои 

задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина 

и врз животот и здравјето на луѓето, Локалната урбанистичка планска документација за 

изградба на базна станица за мобилна телефонија, СКО 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО 

Кадино, општина Илинден, е плански документ за кој се врши стратегиска оцена на 

животната средина. 

 

Целта на овој извештај е да изврши идентификација и анализа на влијанијата врз животната 

средина од имплементацијата на предвидениот плански документ уште во фазата на 

неговата подготовка и да предвиди соодветни мерки за спречување и контрола на 

влијанијата. 

 

Извештајот е изработен согласно содржината на извештајот пропишана во Уредбата за 

содржина на извештајот за стратегиска оцена на животната средина (Сл. весник на РМ 

бр.153/07). 

 

Локалната урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна 

телефонија, СКО 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, општина Илинден, е изработен од 

страна на работниот тим на БИЛД ДООЕЛ од Скопје. 

 

Одговорен за изработката на Извештајот за стратегиска оцена на животната средина е Пеце 

Мирчески, експерт за стратегиска оцена на животната средина (во прилог е дадена копија 

од потврдата за положен стручен испит за стекнување на статус експерт за стратегиска 

оцена на животната средина). 

 

         Пеце Мирчески,  

дипл. инж. за заштита на животна средина 
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1. ВОВЕД 

Стратегиска оцена на животната средина – дефиниција 

Целта на постапката за стратегиска оцена на животната средина (СОЖС) е идентификација 

и анализа на влијанијата врз животната средина, животот и здравјето на луѓето кои би 

произлегле со имплементација на планскиот документ. Постапката се спроведува уште во 

фазата на планирање, со цел сите идентификувани влијанија, односно соодветните мерки за 

елиминирање или контрола на влијанијата да се предвидат во најраната фаза на 

подготовката на документот.  

 

Постапката за стратегиска оцена на животната средина треба да обезбеди високо ниво на 

заштита на животната средина, спроведување на насоките од релевантни стратешки и 

плански документи и интегрирање на целите на животната средина во подготовката и 

усвојувањето на стратегии, планови и програми (плански документи), а во насока на 

промовирање на одржливиот развој.  

 

Стратегиската оцена претставува формална и систематска оцена на значајните влијанија врз 

животната средина кои би произлегле со имплементацијата на предвидениот планскиот 

документ врз животната средина, но пред носење на одлуката за негово усвојување. 

Процесот на стратегиска оцена опфаќа: 

- Подготовка на Извештај за стратегиска оцена, каде што значајните влијанија од 

планскиот документ се идентификувани и оценети; 

- Консултации со засегната јавност, органот надлежен за работи од областа на 

животната средина и останатите органи засегнати со имплементацијата на планскиот 

документ; 

- Интегрирање на социјалните, економските и аспектите на животната средина; 

- Земање предвид на заклучоците од Извештајот и консултациите при финализирање 

на нацрт планскиот документ; 

- Објавување на одлуката за усвојување на планскиот документ и како стратегиската 

оцена влијаела врз усвојувањето на документот. 

 

Процесот на стратегиска оцена претставен по фази е даден на слика 1 подолу во текстот. 
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Определување на потреба за СОЖС 

Основ: 

- Дали планскиот документ го донесува орган на централната или локалната власт 

- Дали планскиот документ се однесува на финансии, буџет, одбрана или за воена или вонредна 

состојба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 1: Процедура на постапката на стратегиска оцена на животната средина 
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Слика 2: Постапка за утврдување на неопходноста од спроведување на стратегиска оцена (SEA) за плански 

документ кој го подготвува локалната управа 

 

Придобивки  

СОЖС има за цел да обезбеди рамка за дејствување врз процесот на одлучување уште во 

најрана фаза кога планските документи (кои пак најчесто предвидуваат индивидуални 

проекти) се подготвуваат.  

 

Оваа постапка има задача да ги опфати кумулативните влијанија од индивидуалните 

проекти. 

 

Подобрување на квалитетот на процесот на подготовка на плански документи: 

- Олеснување на идентификацијата и оценката на алтернативи; 

- Подигнување на јавната свест за влијанијата врз животната средина од планските 

документи, бидејќи секогаш не е возможно да се елиминираат негативните влијанија 

од одреден проект, оваа постапка помага во обезбедување на мерки за намалување на 

негативните влијанија што не може да се елиминираат; 

- Поддршка при вклучувањето на мерливи таргети и индикатори, што ќе овозможи 

ефективен мониторинг на имплементацијата на планскиот документ. 

 

Стратегиската оцена има за цел да обрне внимание и предупреди за големи и кумулативни 

ефекти од имплементацијата на планскиот документ, вклучувајќи го и влијанието од 

помалите индивидуални проекти вклучени со планот, а кои според својот праг не се 

опфатени со ОВЖС постапката. 
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ФАЗА ПЛАН СОВЖС 

Првичен преглед 

Подготовка на работни документи 

за значајните прашања 

Доколку СОВЖС не е задолжителна, 

се прави преглед на значајните 

влијанија 

Првични консултации со 

јавноста 

Објавување на одлука за намера за 

подготовка на плански документ 

Определување на обем и деталност на 

Извештајот 

Подготовка на 

документација 

Подготовка на нацрт плански 

документ 

Подготовка на Извештај за 

стратегиска оцена  

Консултации со јавноста 

Јавен увид во планскиот документ Јавен увид во Извештајот 

Јавна расправа  Јавна расправа 

Разгледување на забелешките  Идентификација на значајни 

забелешки 

Подготовка на извештај за јавната 

расправа и објава 

Подготовка на извештај за јавната 

расправа и објава 

Консултации со надлежен 

орган 

Земање предвид на сите 

пристигнати забелешки 

Оценка на соодветноста на 

Извештајот 

Комплетирање на 

процесот 

Усвојување на планскиот документ и 

објавување на одлука 

Објавување 

Пост- фаза Имплементација Мониторинг на имплементацијата на 

планскиот документ 

 

Табела1: Преглед на активностите по процедура (подготовка на плански документ/ СОЖС) 
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2. КРАТОК ПРЕГЛЕД НА СОДРЖИНАТА, ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ НА 

ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ И ВРСКАТА СО ДРУГИ ПЛАНСКИ 

ДОКУМЕНТИ 

2.1. Преглед на содржината на планскиот документ 

Според Законот за просторно и урбанистичко планирање од 28 јуни 2005 година, 

задолжителна е изработка на просторни и урбанистички планови со цел да се обезбеди 

порамномерен просторен развој, рационално уредување и користење на просторот, како и 

мрежата на инфраструктура, услови за хумано живеење и работа на граѓаните. Се 

предвидуваат мерки за заштита и унапредување на животната средина и природата, 

заштита од воени разурнувања, од природни и технолошки непогоди. Согласно Измената и 

дополнувањето на Законот за просторно и урбанистичко планирање (пречистен текст) 

(Сл. весник на РМ бр. 60/11) создадени се услови за изработка на Локална урбанистичка 

планска документација со која може да се врши уредување на просторот со определување на 

градежна парцела во и вон плански опфат. 

 

Просторното и урбанистичко планирање претставува континуиран процес усогласен со 

развојната и економска политика на Македонија. Во рамките на урбанистичкото планирање, 

Локалната урбанистичка планска документација може да се донесува за подрачје од рурален 

карактер, односно за градби вон градовите и другите населени места со определување на 

урбанистичка парцела. 

 

ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна телефонија ќе го определи подрачјето 

опфатено со планот, врз основа на оценетите можности за развој и погодности за 

остварување на планираниот развој на соодветен простор преку неговата рационална 

организација, уредување и користење. 

 

Предметната локација за изработка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на базна станица за мобилна телефонија СКО 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО 

Кадино, општина Илинден, е опфатена во рамките на урбаниот опфат на Просторниот план 

на Република Македонија, според кој се изработени условите за планирање на просторот од 

Aгенцијата за планирање на просторот - Скопје, Република Македонија, со тех.бр. Y04712. 

 

Пристапот, содржината и методот на работа на ЛУПД се базира на одредбите од Законот за 

просторно и урбанистичко планирање. 

 

Локалната урбанистичка планска документација ја има следната содржина: 

 

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

А. Текстуален дел  

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  

1. Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат со опис на 
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неговите граници и површина 

2. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на планскиот опфат и 

неговата околина 

3. Природни чинители на опфатот  

3.1. Релјефни карактеристики  

3.2. Сеизмика на просторот  

4. Податоци за создадени вредности и чинители на планскиот опфат  

4.1. Население  

4.2. Сообраќај  

4.3. Културно историско наследство  

5. Инвентаризација на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура 

6. Намена на просторот и градежен фонд  

6.1. Билансни показатели  

7. Инвентаризација на изградена комунална инфраструктура  

7.1. Сообраќај  

7.2. Комунална инфраструктура 

8. Инвентаризација на бесправно изградени градби  

9. Анализа и можности за просторен развој  

9.1. Заклучок од аналитичко- истражувачкиот дел  

10. Извод од план од повисоко ниво  

 

Б. Графички дел  

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА  

1. Извод од Просторен план на РМ       1:5000 

2. Ажурирана геодетска подлога       1:1000 

3. Инвентаризација и снимање на изграден градежен фонд, 

вкупна физичка супраструктура и комунална инфраструктура   1:1000 

4. Снимка на бесправно изградени градби      1:1000 

 

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

А. Текстуален дел  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

1. Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период  

2. Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат 

3. Текстуални одредби од изводот од план од повисоко ниво – услови за планирање на 

просторот 

4. Опис и образложение на планскиот концепт на просторен развој 

5. Сообраќајна и комунална инфраструктура  

5.1. Сообраќаен план  

5.2. Нивелациски план  

5.3. Хидротехничка инфраструктура  

6. Економско образложение 

7. Општи услови за изградба 
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8. Посебни услови за изградба 

9. Нумерички показатели 

10. Билансни показатели  

11. Мерки за заштита на животна средина  

11.1. Заштита од влијанието на базната станица врз природната средина и човековата 

околина(потенцијални загадувања,можни промени и влијанија врз животната 

средина)  

11.2. Мерки за заштита од пожар на објектите  

11.3. Заштита од природни непогоди  

 

Б. Графички дел  

ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

1. План на намена на земјиште и градби     1:500 

2. Регулационен план и план на површини за градење   1:500  

3. Сообраќаен, нивелациски и инфраструктурен план   1:500 

4. Синтезен план         1:500 

5. Синтезен план         1:1000 

  

Досегашниот просторен развиток на општина Илинден го наметнува прашањето за 

неискористени потенцијали кои општината ги поседува, а кои се откриени, анализирани и 

утврдени низ методолошки пристап кој опфаќа: 

 Анализа на природните погодности и ограничувања за идниот просторен развиток на 

општината, а особено во областите: домување, индустрија,сообраќајот и сообраќајна 

инфраструктура, комуналната инфраструктура како и просторите и објектите за 

одмор и рекреација на граѓаните. 

 Валоризација на погодностите и ограничувањата за просторен развиток на општината. 

Валоризација на природните можности и создадените потенцијали за задоволување на 

денешните и особено идните потреби на населението во околните населби. 

 Проекција на потребите и можностите за остварување на зацртаните цели на развојот 

и во согласност со нив дефинирање на критериумите, стандардите и плански 

параметри со кои ќе се утврдат функционалните и просторни потреби на сите 

подрачја на развиток на општината во планскиот период. 

 Усогласување на програмските определби и планските параметри на идниот развиток 

со насоките на Просторниот план на Републиката. Дефинирање на намената на 

земјиштето потребно за идниот развој во сите области на животот во населените места 

на целата општина. 

 Концепт на идниот развој на општината со основни параметри во планирањето.  

 Методолошкиот пристап кон изработката на ЛУПД треба да обезбеди логична и 

рационална долгорочна развојна проекција за КО Кадино, на целиот простор на 

општината Илинден, со примена на современи концепти и методи, а процесот на 

планирањето од подготвителните работи до дефинирање на планот се води во 

следните етапи: 
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 Дефинирање на целите на идниот развој; 

 Утврдување на основните проблеми во досегашниот развој; 

 Валоризација на погодностите, можностите и ограничувањата на идниот 

просторен развој на планот; 

 Усогласување на концепцијата за идниот развој со согледувањата и насоките кои 

произлегуваат од Просторниот план на Републиката. 

 

2.2. Опис на планскиот документ 

Просторот дефиниран за изработка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на базна станица за мобилна телефонија СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО 

Кадино, со својата местоположба припаѓа на територија на општина Илинден. 

 

Релевантен регионален патен правец за предметната локација е P-103 (Скопје- врска со P-

101, M-3 и M-4 клучка Ченто- Катланово- Велес- Неготино- Гевгелија- врска со М-1 и Р-111). 

 

Границите на планскиот опфат се во рамки на границите на површината за градба т.е 

објектот - базна станица (на ВИП Операторот), а истата преставува дел од катастарските 

парцели КП 1333/1 и 1332, КО Кадино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3: Локација 
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Слика 4: Граница на плански опфат 

 

Бидејќи се работи за локација, за која не постои урбанистички план, т.е. истата е лоцирана 

во просторен план, планскиот опфат се однесува само на предметната локација.  

 

Дефинираниот простор за изработка на наведениот плански документ зафаќа површина од 

144м2. 

  

Инвентаризација на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура 

За целосно согледување на постојната состојба, во границите на опфатот извршени се 

детални истражувања на просторот. 

 

Истражувањата на локалитетот се извршени по пат на директен увид на теренот. При 

увидот на лице место, согледано е дека просторот е градежно неизграден и треба 

програмски да се осмисли и испланира за реалните потреби.  

 

На геодетската подлога, изработена од овластена фирма Гео Монд ДООЕЛ, ажурирана е 

состојбата на просторот, со сите свои параметри на поставеност, димензии и висински точки 

на предметната локација и нејзината околина. 

 

За предметниот плански опфат добиени се основните урбанистички показатели кои 

табеларно се средени. 

 

 



 

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина                                                                          15 
 

We are evolving your ideas… 

 

општина: ИЛИНДЕН 

локалитет: КП 1333/1 и 1332 КО Кадино 

дата: Март 2012 
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КО Кадино 
1333/1 

и 1332 
НЗ - не не не не не не приватна 

КО Кадино Вкупно 
 

144 м2 не не не не не не приватна 

 

Табела 2: Основни урбанистички показатели 

 

До локалитетот има обезбедено пристап, преку постојниот пристапен пат до парцелата која 

е предмет на оваа Локална урбанистичка планска документација. За просторот потребно е 

дооформување и дополна со проширување на сообраќајната инфраструктура, сообраќаен 

пристап со простор за манипулација на теренско возило за интервенции на истата, на 

земјиште со обезбедено право на службеност и пристап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 5: План на намена на земјиште и градби, регулационен план и план на површини за градење 
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Слика 6: Синтезен план- планска документација 

 

Намена на просторот и градежен фонд 

Предметниот плански опфат е со површина од 144 м2 со намена НЗ – неизградено земјиште. 

 

реден број 
површина на 

парцела 
намена на површини намена 

1.1 144 m2 неизградено земјиште НЗ 

Вкупно 

    

Билансни показатели 

 БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ  

документациона основа  

реден број 
намена на 

површини 
класа на намена 

површина на 

парцели 
процент  

    шифра м2 % 

1.1 
Неизградено 

земјиште 
НЗ 144 100,00% 

 

Инвентаризација на постојни споменички целини, градби од културно- историско 

значење и културни предели 

Согласно известувањето добиено од Министерство за култура, со број 19-2/12, на 07.03.2012 

година, во рамките на овој плански опфат не се забележани постојни споменични целини 

или градби од културно- историско значење. 

file:///F:/Tekst%20urbanisticki.doc!_1293361861%23bilansi!B12
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Сообраќајна поврзаност со нивелациски план 

Локалитетот што е предмет на Локалната урбанистичка планска документација излегува на 

пристапен пат кој е со широчина од околу 5,00 м’, пат кој е геодетски регистриран и заведен 

во катастар на РМ. 

 

До локалитетот кој е предмет на изработка на Локална урбанистичка планска 

документација се пристапува од пристапен пат со сообраќаен профил од 6,00 м’. 

 

Пристапен пат 

-коловоз          6,00м’ 

-вкупно          6,00м’ 

 

На просторот, надвор од оградениот, кој е под долготраен закуп, обезбедено е пешачко 

движење, така да може да се пријде до сите страни на оградата. Во границите на парцелите 

треба да се овозможи и паркирање на 1 возило. 

 

Со изработка на оваа документација пристапено е кон изработка на нивелманското 

решение за истиот локалитет. Предмет на изработка на нивеламанското решение е 

изработка на вертикално решение на пристапните сообраќајници. 

 

Појдовна основа за изработка на вертикалното решение е постојната нивелета и постојниот 

терен на локалитетот. 

 

Подолжните падови се движат во границите на дозволените. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 7: Сообраќаен, нивелациски и инфраструктурен план 
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Комунална инфраструктура 

За комуналната инфраструктура, водовод, фекална и атмосферска канализација 

евидентирано е следното: 

- За ваков тип на објекти не се предвидува никаква инсталација на водовод и 

канализација.  

- Вода во тек на работа на системот не се користи. Нема појава на големи количини на 

цврст отпад.  

- Во иднина планирано е поврзување со постојната електро- енергетска мрежа. 

 

Инвентаризација на бесправно изградени градби 

Во границите на планскиот опфат за кој се работи предметнава планска документација нема 

објекти, според тоа нема бесправна градба, односно градби без соодветна техничка 

документација. Согласно член 14 од Законот за просторно и урбанистичко планирање 

(пречистен текст) (Сл. весник на РМ бр. 60/11), во тие градежни парцели не се утврдуваат 

услови за идна градба, освен за градби за кои согласно со Законот за постапување со 

бесправно изградени објекти е донесено решение за утврдување на правен статус. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 8: Инвентаризација на бесправно изградени градби 

 

Анализа и можности за просторен развој 

Од анализата на постојната документација и просторните можности на локалитетот 

произлегуваат можности за реализација на Локална урбанистичка планска документација 
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за изградба на базна станица за мобилна телефонија СKO 5214 , на КП 1333/1 и 1332, КО 

Кадино, општина Илинден. 

 

Искористувањето на конфигурацијата на теренот и другите природни фактори и 

вклопувањето на предвидените објекти во тој амбиент дава можност за добар просторен 

развој на општина Илинден. 

 

Заклучок од аналитичко- истражувачкиот дел 

Како резултат на аналитичко истражувачкиот процес на постојната состојба, констатирано е 

следното: 

 Вкупна површина на предметниот плански опфат изнесува 144м2. 

 Просторот во предметниот плански опфат е земјиште, градежно неизградено. 

 

Од анализата на постојната состојба произлегува:  

 потребно е усогласување на површината за градење и максималната висина на 

градбата со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање. 

 

Можности за просторен развој 

Според заклучокот од анализата на постојната состојба, потребите и барањата од 

корисниците на просторот и поставките и насоките од планските документи, можностите за 

просторен развој треба да се движат во насока на: 

- рационално искористување на градежното земјиште; 

- дефинирање на површини за градење, процент на изграденост и коефициент на 

искористеност во рамките на планскиот концепт; 

- решавање на сообраќајот и сообраќајот во мирување (паркирање). 

 

Локална урбанистичка планска документација со доследна примена на актуелната законска 

и подзаконска регулатива, треба да предложи развој што ќе овозможи подобар степен на 

искористеност на градежното земјиште и можност за планирање на просторот 

(организација, уредување и изградба на објекти). 

 

Извод од план од повисоко ниво 

За предметниот локалитет, како показател, користени се одредбите од Условите за 

планирање на просторот изработени од Агенцијата за планирање на просторот - Скопје, 

Република Македонија, со тех. бр. Y04712. 

 

Условите за планирање на просторот, според Законот за спроведување на Просторниот 

план на Република Македонија (Сл. весник на РМ, бр.39/04), содржат општи и посебни 

одредби, насоки и решенија од планската документација од повисоко ниво и графички 

прилози, или прилози кои ги прикажуваат решенијата на планот. 
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Во конкретниот случај Условите за планирање се наменети за потребите за изработка на 

Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна 

телефонија СKO 5214 , на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, општина Илинден. 

 

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и смерници при 

планирањето на просторот и поставување на планските концепции и решенија по сите 

области релевантни за планирањето во соодветниот плански документ, обработени во 

Просторниот план на Република Македонија, а во согласност со истиот. 

 

Основната стратешка определба на Просторниот план на Републиката е остварување на 

повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на државата и 

обезбедување услови за значително поголема инфраструктурна и економска интеграција со 

соседните и останатите европски земји.  

 

Опис и образложение на планскиот концепт на просторен развој 

Појдовна точка во изнаоѓање на концепцијата на решението, покрај смерниците од Услови 

за планирање на просторот, создадените услови на просторот кој е предмет на изработка на 

оваа урбанистичка документација, се и планската програма, постојната состојба и увидот на 

лице место. 

 

Во рамките на планскиот опфат –100% од просторот е ангажиран за групата класи на 

намена: Е- инфраструктура, а основна класа на намена Е1– комунална инфраструктура/ 

градба за телекомуникациска инфраструктура- базна станица на ВИП Оператор. 

 

Со оваа локална урбанистичка планска документација не се предвидува учество на 

поединечни класи на намена во основната класа на намена. 

 

При уредувањето на просторот водено е сметка за негова рационална искористеност, да не 

се нарушат основните принципи на начин на живеење и хуманизација на просторот, што е 

постигнато со диспозиција, површина, катност и висина на објектите. 

 

Површина на локација  144м2 

Површина под градба  144м2 

Бруто развиена површина   144м2 

Процент на изграденост   100% 

Коефициент на искористеност 1,0 

 

Економско образложение  

Економското образложение за начинот и динамиката на финансирање, изградба и 

користење на проектираните градби, како и исплатливоста на инвестициите во земјиштето 

за јавна употреба и комуналните инфраструктури е дел од Владината програма за влез на 

странски инвестиции во земјава. 
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Имплементацијата на мрежата за мобилна телефонија на ВИП Оператор е една од 

поголемите странски инвестиции во Република Македонија во последниве неколку години. 

Со победата на меѓународниот тендер, во конкуренција со повеќе лидерски компании од 

областа на мобилната телефонија, ВИП Оператор нудејќи најниски цени, а најголеми 

инвестиции ѝ плати на Владата на Република Македонија десет милиони евра за добивање 

на лиценца. Како што процени и Владата на Република Македонија, влезот на ВИП 

Оператор на македонскиот пазар значи директна инвестиција во развој на 

инфраструктурните објекти од интерес на целото општество, што води кон технолошки и 

економски раст на нашата држава. Оттаму проектирањето и изградбата на конкретната 

базна станица на ВИП Оператор на оваа локација, е еден од сегментите во овој комплексен и 

долготраен проект, во кој посредно или непосредно се вклучени експерти од сите области: 

архитекти, градежни и машински инженери, како и експерти од областа на 

телекомуникациските технологии. Оттаму да се направи точна евалуација за економската 

вредност на само една базна станица е неблагодарно и невозможно во фазата на планирање 

на мрежата на ВИП Оператор. 

 

Може да се констатира дека изградбата на мрежата за мобилна телефонија на ВИП 

Оператор во Македонија е пред се проект за брза и модерна комуникација на сите жители. 

Дополнително проектот значи економски напредок на областа во која се гради секоја базна 

станица и вработување на локалното население. Динамиката со која се гради мрежата за 

мобилната телефонија на ВИП Оператор е предвидена со прописите на Агенцијата за 

електронски комуникации на Република Македонија, но зависи и од ажурноста и 

ефикасноста на владините институции задолжени за издавање на потребните дозволи за 

градба. 

 

ВИП Операторот преку своите подизведувачи ја следи предвидената динамика за 

имплементација на својата мрежа, трудејќи се да ги исполни обврските пред Владата на 

Република Македонија. Проектираните и изведени градби за потребите на мрежата на ВИП 

Оператор ќе бидат користени само за целите за кои се проектирани, како што е 

дополнително опишано во Урбанистичкиот проект.  

  

Економското образложение за начинот, обемот и динамиката на финансирање на 

реализација на планското решение на Локална урбанистичка планска документација за 

базната станица за мобилна телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, 

општина Илинден, ги опфаќа сите трошоци за планирање, уредување на земјиштето за 

изградба на објектите и партерно уредување.  

 

Општи услови за изградба 

На парцелата предвидена за изградба на базната станица, површината за градба изнесува 

12,00 х 12,00 м. Теренот ќе биде профилиран на начин со кој ќе се обезбедува истек на 

атмосферската вода кон пониската страна и целиот ќе биде посипан со кршен камен.  
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Потребниот број на паркинг места се одредува според намената на земјиштето и градбите и 

нивната големина, така за класата на намени Е1 – комунална инфраструктура, потребниот 

број на паркинг места се утврдува во зависност од конкретната намена на градбата, условите 

за градба и специфичните услови на локацијата. 

 

Во овој случај, во консултации со инвеститорот, начинот на одржување на ваков објект и 

тимот на луѓе што би интервенирал во некој случај, доволно е едно паркинг место. 

 

За пристап до базната станица ќе се користи пристапниот пат кој е наменет за движење на 

возила со брзина до 30 км/час. Широчината на пристапниот пат е 6,00 м.  

 

При примена на планските решенија на ЛУПД, за се што не е регулирано со општите 

услови треба да се применуваат стандардите и нормативите утврдени со Правилникот за 

стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр.142/10, 64/11, 

98/11, 169/11, 45/12 и 63/12). 

 

Посебни услови за изградба 

Во планскиот опфат се предвидува изградба на објект со намена Е1- комунална 

инфраструктура. 

 

Градежна парцела: 1 

Намена: Е1- комунална инфраструктура- градба за телекомуникациска инфраструктура- 

базна станица на ВИП Оператор. 

Парцелација: оформување на нова градежна парцела. 

Висина на венец: 30,00 м. 

Број на катови: П. 

Паркирање: 1 паркинг место. 

 

При издавање на одобрението за градба треба да се утврди потребата за спроведување на 

постапка за оцена на влијанието на проектот врз животната средина или изработка на 

Елаборат за заштита на животната средина. 

 

Доколку при изведување на земјаните работи за поставување на базната станица, се наиде на 

археолошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со културна 

историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со член 65 од Законот за 

заштита на културно наследство (Сл. весник на РМ бр. 20/04, 115/07 и 18/11), односно веднаш 

да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција за 

заштита на културно наследство во смисла на член 129 од Законот. 

 

Од аспект на одржлив степен на сеизмичка заштита при изградба на објектите треба да се 

изврши геомеханичко испитување на носивоста на земјиштето, каде ќе се постави базната 

станица. 
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При користење на базната станица да се врши контрола на густина на нејонизирачки 

зрачења и степенот и влијанието врз човечкото здравје. 

 

Нумерички показатели 
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Нумеричките показатели за водовите и градбите за поврзување со постојната енергетска 

мрежа подетално ќе бидат разработени во Основниот проект, фаза електрика, како и после 

издавањето на електроенергетска согласност од надлежното ЕСМ.  

 

За ваков тип на објекти не се предвидува никаква инсталација за водовод и канализација. 

 

2.3. Главни цели на планскиот документ 

Локалната урбанистичка планска документација ги зацртува основните правци на 

просторниот развиток на општината, согласно Просторниот план на Републиката, со цел да 

се постигне оптимална просторна организираност и функционална опременост на 

просторот за одреден временски период. 

 

Изработката на ЛУПД се базира на погодностите кои ги нуди природата и создадените 

вредности од човекот, како и следните претходни работи: 

 Анализа на природните погодности и достигнатиот степен на развиток во просторот 

кој е предмет на изработка на Урбанистичката документација; 

 Согледување на потребите, можностите и потенцијалите на идниот развиток; 

 Проекцијата на развојот е диктирана со очекуваниот демографски, стопански и 

просторен развиток на општина Илинден, во чиј атар се наоѓа предметниот локалитет. 

 

На база на резултатите од претходните согледувања, при создавање на програмската основа 

на Планот за временски период до 2016 година, дефинирано е следното: 

 Развиток на стопанството; 

 Распределба на населението и активностите поврзани со неговиот живот и активности 

во рамките на утврдениот простор за развиток. 

 

Локалната урбанистичка планска документација ќе претставува основен регулативен 

документ за сите области на развивање на просторот во рамките на опфатот на планот, 

извор на информации за сите сфери на развиток, како и основа за создавање развојни 

програми. 
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Бидејќи живееме во време на постојани промени, технички и технолошки иновации кои 

влијаат на начинот на живеење, работа и рекреација на населението, планот се конципира 

на начин кој ќе овозможи рефлектирање на овие промени на просторниот развиток. 

 

Со изработка на Локалната урбанистичка планска документација треба да се постигнат 

следните основни цели кои би можеле да важат за наредниот плански период: 

 Изнаоѓање потенцијали за натамошниот развој ,кој се очекува да биде поттикнат од 

геопрометната положба на локалитетот во новата политичка констелација, во услови 

на битни промени во начинот на стопанисување, односно обезбедување на простори 

погодни за домашни и странски инвестирања; 

 Планирање на просторот во согласност со сеизмичката микрореонизација и заштита 

од можните идни потреси; 

 Определување на правците на ширење на локации за оваа намена во атарот на 

општина Илинден за овој и наредните плански периоди. 

 

Изградбата на еден ваков вид на објект би требало да предизвика позитивни импулси и 

ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, 

инфраструктурна опременост и уреденост на просторот, како и полесен начин на 

комуникација и зголемување на квалитетот на живеење.  

 

Ваквите и слични иницијативи на соодветен начин се вградени во основните цели на 

урбанизацијата и развој и уредување на простори во и вон населените места, со што се 

постигнува: 

 децентрализиран, рамномерно распореден развој на целата територија; 

 функционално и инфраструктурно екипирање на руралните населби; 

 стимулирање на развојот на недоволно развиените и депопулираните подрачја. 

 

Просторниот концепт го сочинува следниот систем на класа на намена : Е- инфраструктура, 

а основна класа на намена Е1– комунална инфраструктура, во која спаѓаат градбите на 

комуналната инфраструктура како: сообраќајна, водоводна, канализациона, енергетска и 

телекомуникациска инфраструктура и сл. 

 

Со оваа локална урбанистичка планска документација не се предвидува учество на 

поединечни класи на намена во основната класа на намена. 

 

2.4. Врска со други плански документи 

Континуираниот процес при кој се изработуваат, донесуваат и спроведуваат просторни и 

урбанистички планови, со цел уредување и хуманизација на просторот и заштита и 

унапредување на животната средина и природата, се нарекува просторно и урбанистичко 

планирање.  

 



 

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина                                                                          25 
 

We are evolving your ideas… 

Локалната урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна 

телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, општина Илинден е во корелација 

со следните документи: 

- Просторен план на Република Македонија 2002- 2020 година; 

- Вториот Национален еколошки акционен план на РМ (НЕАП II, 2006); 

- Стратегија за развој на енергетиката во Република Македонија за период 2008-2020 со 

визија до 2030 година; 

- Стратешкиот план за локален економски развој на општина Илинден 2006–2011година; 

- Локалниот Акционен План за животна средина за општина Илинден (ЛЕАП, 2006– 

2012 година). 

 

За предметниот локалитет, како показател, користени се одредбите од Условите за 

планирање на просторот изработени од Агенцијата за планирање на просторот - Скопје, 

Република Македонија, со тех. бр.Y04712. Согласно истите, планскиот опфат зафаќа 

површина од 0,00144 ха, а земјиштето на кое се планира градбата е 6 класа- пасиште. 

 

Со изработка на оваа ЛУПД за првпат ќе се урбанизира предметната парцела. 

 

Потребно е сите активности да се усогласат со насоките на Просторниот план на државата. 

Една од основните цели на Просторниот план се однесува на штедење, рационално 

користење и заштита на природните ресурси, искористување на погодностите за 

производство и лоцирање на простори врзани со местото на одгледување или 

искористување. Потребно е да се води, меѓу другото, и единствена популациска политика со 

диференциран пристап и мерки по одделни подрачја, со цел да се постигне оптимизација 

во користењето на просторот, намалување на миграциите, како и создавање на услови за 

порамномерен регионален развој на Републиката. 

 

Просторниот план се залага за концепт на интегрален и полифункционален пристап во 

организација и уредување на руралните простори, како појдовна основа за развој и 

унапредување на квалитетот на живеење во селските подрачја, при што приоритетна задача 

претставува целосното активирање на расположливите потенцијали, релевантни за развој 

на стопанството, кои ќе бидат искористени за создавање на систем за ефикасно 

организирано пазарно стопанисување. 

 

Иницијативата за изградба на базна станица за мобилна телефонија на предложената 

локација е во насока на реализација на планскиот концепт за интегрален и децентрализиран 

развој. Ефикасната инфраструктурна опременост на овој простор и неговата поврзаност со 

градот Скопје, треба да биде фактор за афирмација на овој простор, но и фактор за 

гравитациско влијание и поврзаност со поширокото опкружување. 

 

Некои поставки дадени во Просторниот план на Републиката, а кои имаат допирни точки 

со предметниот проект се: 
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• Мобилните оператори имаат обврска да овозможуваат висококвалитетен сигнал кој ќе 

биде достапен за сите корисници, во секое време и на секое место во Р Македонија. Во 

градските средини многу луѓе истовремено користат мобилен телефон. За да се 

овозможат овие разговори, треба да се постават повеќе антени, на помали растојанија, 

затоа што, што е поголем нивниот број, тие работат со помала снага и емитираат 

помало електромагнетно зрачење, при тоа не намалувајќи го квалитетот на услугата. 

Од друга страна, количината на снагата со која мобилниот телефон зрачи се менува со 

покриеноста на одредено подрачје. Колку е подобра покриеноста на подрачјето, толку 

е количината на електромагнетното зрачење на мобилниот телефон помала. 

• Развојот на телекомуникациските системи преставува значајна детерминанта на 

идниот општествено- економски развој. Преносот на звук, слика, податоци и 

информации преку кабли, по пат на емитување, со релеи или сателити има значајно 

влијание и придонес во квалитетното извршување на секоја производна и услужна 

дејност. 

• Преку дисперзија на мрежата и технологијата на дигиталниот радио комуникациски 

систем, се обезбедува достапност на неопходните информации до секој деловен 

субјект. Во конкретниот случај Условите за планирање се наменети за потребите за 

изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна 

станица за мобилна телефонија СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, општина 

Илинден. 

• Врз основа на Законот за земјоделско земјиште (Сл. весник на РМ бр. 135/07, 18/11, 

148/11 и 95/12) пренамена на земјоделско земјиште се регулира со членовите 48, 49,51, 

51-а и 52. 

• При зафаќање на нови земјоделски површини со програмата за изработка на 

урбанистички планови или друг плански документ предвиден согласно Законот за 

просторно и урбанистичко планирање, потребно е да се прибави согласност за трајна 

пренамена од Владата на Република Македонија, на предлог на Министерството. 

• Согласно член 49, при зафаќање на нови земјоделски површини од I и II катастарска 

класа, предвидени со програмата за изработка на урбанистички планови, барањето за 

согласност го поднесува единицата на локалната самоуправа за изработка на 

урбанистички планови, односно инвеститорот за изработка на државна урбанистичка 

планска документација и локална урбанистичка планска документација. 

• Базната станица за мобилна телефонија за ВИП оператор на локација СKO 5214, на КП 

1333/1 и 1332, КО Кадино, општина Илинден, нема конфликт со постојните и 

планираните енергетски водови. 

• Наведените показатели ја потврдуваат добрата поставеност на локацијата во однос на 

сообраќајните правци и текови во Р Македонија  

• При планирање да се почитува заштитната зона на патот согласно Законот за јавни 

патишта (Сл. весник на РМ, бр. 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11 и 53/11). 

• Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при изработка 

на Локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за 

мобилна телефонија СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, општина Илинден, 

потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во Законот за животна средина 
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(Сл. весник на РМ, бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 53/11) и 

подзаконските акти донесени врз основа на овој закон. 

• Дозволената густина и видот на нејонизирачкото зрачење да се регулираат во 

согласност со упатствата на Меѓународната комисија за заштита од нејонизирачки 

зрачења и тие препораки подлежат на постојано иновирање, зависно од 

новодобиените сознанија за оваа проблематика. 

• Според Светската здравствена организација за целосна контрола во оваа област секоја 

држава треба да формира лиценцирана независна стручна институција која ќе ја 

проверува безбедноста на секој предавател и ќе изврши стручно- техничко испитување 

за исправноста по здравјето на луѓето. 

• Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се 

загрозиле неговите природни вредности, квалитетот, количината и режимот на 

површинските и подземните води. 

• Согласно член 7 од Закон за управување со отпадот (пречистен текст) (Сл. весник на 

РМ бр. 09/11 и 51/11), создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го 

избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз 

животната средина, животот и здравјето на луѓето. Евентуалниот отпад што може да се 

создаде во тек на изградбата на објектот и во експлоатациониот период треба да се 

депонира организирано со контролиран транспортен систем во постојната депонија. 

• Потребно е да се потенцира дека создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и 

емисии ги сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања 

во животната средина. 

• На просторот за кој се изработува Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на базна станица за мобилна телефонија на локација СКО 5214 Кадино, КП 

1333/1 н КП 1332, КО Кадино, општина Илинден. Нема регистрирано ниту 

евидентирано културно наследство. 

• Доколку при изработка на урбанистичката планска документација или при 

уредувањето на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство 

кое би можело да биде загрозено со урбанизација на овој простор, потребно е да се 

предвидат мерки за заштита на природното наследство согласно Законот за заштита 

на природата (Сл. весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11 и 

59/12). 

• Доколку при изведувањето на земјаните работи се наиде на археолошки артефакти, 

односно дојде до откривање на материјални остатоци со културно- историска вредност, 

потребно е да се постапи во согласност со чл. 65 од Законот за заштита на културно 

наследство (Сл. весник на РМ бр. 20/04, 115/07, 18/11 и 148/11), односно веднаш да 

се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната институција 

за заштита на културното наследство во смисла на член 129 од Законот. 

• Локалитетот се наоѓа во простор со висок степен на загрозеност од воени разурнувања 

што наметнува задолжителна примена на мерките за заштита и спасување, во 

согласност со член 53 од Законот за заштита и спасување (Сл. весник на РМ 

бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11). 
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• Предметниот простор се наоѓа во зона на VIII степени по Меркалиевата скала на 

очекувани земјотреси, поради што се препорачува задоволување на условите и 

барањата за постигнување на технички конзистентен и економски одржлив степен на 

сеизмичка заштита, при изградбата на новите објекти. 
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3. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

3.1. Географска положба 

Општина Илинден се наоѓа во непосредна близина на Скопје, поточно на 10 км од 

потесното градско подрачје, а го зафаќа источниот дел на Скопската котлина, на тромеѓата 

Скопје- Куманово- Велес. 

 

Како посебна единица на локалната самоуправа, општина Илинден е формирана во 1996 

година. Територијата што ја опфаќа општината претходно била во состав на скопската 

општина Гази Баба. 

 

Вкупната површина на општината е 106,7 км2, а според последниот попис на населението 

извршен во 2002 година, на територијата на општината живеат 15.894 жители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 9: Местоположба во однос на останатите општини 

 

Вреднувањето на географската положба, односно на некои елементи, се огледува од 

значењето што тие и го даваат на општината во однос на регионот, Републиката и надвор од 

неа. Многу често географската положба е пресуден фактор во развојот на некое подрачје, а 

се вреднува со проценка на соодносите и проодноста со окружувањето, со што се бара 

оптимален сооднос помеѓу целината и деловите, што е еден од основните принципи во 

систематскиот пристап кон планирањето на просторот. Од овде произлегува и значењето на 

макро и микро положбата на општината и градот, бидејќи секојпат еден систем е дел од 
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повисок систем со кој се наоѓа во перманентно взаемно влијание и развива повеќе или 

помалку интензивен однос. 

 

Просторот дефиниран за изработка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на базна станица за мобилна телефонија СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино 

и со својата местоположба припаѓа на територија на општина Илинден. 

 

Релевантен регионален патен правец за предметната локација е P-103 (Скопје- врска со P-

101, M-3 и M-4 кл. Ченто- Катланово -Велес- Неготино- Гевгелија- врска со М-1 и Р-111). 

 

Границите на планскиот опфат преставуваат дел од катастарските парцели КП 1333/1 и 

1332, КО Кадино. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 10: Географска положба на општина Илинден 

 

3.2. Геолошки карактеристики 

Територијата на Општина Илинден се наоѓа меѓу 230 и 550 м.н.в. Во основа има 

рамничарска морфологија на теренот, што претставува 80% од површината, а со 20% е 

застапен мал ридест дел во северната и источната област. 
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Теренот претставува зарамнета површина во северната падина на Скопската котлина и 

истиот е покриен со вегетација. Геотектонски теренот е поволен и не се регистрирани 

тектонски појави и процеси. Комуникационите врски се поволни и до локацијата постојат 

патишта. 

 

Геолошки, теренот е претставен од квартерни седименти, претставени од алувијално- 

пролувијални седименти, претставени од песоци и чакалесто прашинести и песокливо 

глиновити материјали. Тие се творевини од помладите завршени токови кои се слеваат од 

Скопска Црна Гора. На површината се регистрирани песокливо глинести материјали, кои се 

карактеризираат со муљевити материјали. Тоа се нерамномерно сложени, често слабо 

збиени седименти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 11: Геолошки карактеристики 

 

Според инженерско геолошките карактеристики овие карпести маси припаѓаат во групата 

на неврзани карпести маси во делот на песоците и чакалите и слабо збиени карпести маси 

во делот на прашинесто- глиновитите материјали. Тие се со релативно хомогени физичко - 

механички карактеристики и добро носиви карактеристики. 
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Карпестите маси од литолошките членови имаат релативно исти физичко- механички 

карактеристики. 
 

Според Градежните норми, Г.Н. 200, овие квартерни седименти, припаѓаат во III и IV 

категорија каде ископот може да биде рачен и со механизација. Тие се одликуваат со слабо 

носиви карактеристики и голема стисливост. 

 

По своите сеизмолошки карактеристики, општината Илинден се карактеризира со можни 

земјотреси со максимална јачина до 9° по МКС. 

 

Според категоризацијата на теренот по стабилност и според инженерско- геолошките 

карактеристики, теренот припаѓа во групата на стабилни терени и претставуваат слабо 

осетливи сеизмички средини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 12: Сеизмолошка карта 

 

3.3. Климатски карактеристики 

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја 

создадени од природата, а без учество и влијание на човекот. Тие ги опфаќаат: географската 

и геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошките, 

педолошките, хидрографските, сеизмичките, климатските и други карактеристики. 
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Ова подрачје е под влијание на континентална средоземна клима. Тука се судруваат 

континенталната клима од север и медитеранската од југ, чие влијание е ослабено. Основни 

карактеристики се остри и влажни зими како и суви и жешки лета. 

 

а) Температура 

Температурите на воздухот се со идентични вредности како во целото Скопско Поле, 

минимални се во јануари, а максимални во јули, со тоа што поради поголемата 

проветреност маглите се појавуваат просечно околу 50 денови и се карактеристични 

утринските мразеви до крајот на април. Просечна годишна температура изнесува 120С, 

просечната годишна максимална температура 18,20С, а минималната 60С. 

 

б) Врнежи и влажност 

Вкупните просечни годишни врнежи се движат околу 504 мм, со максимум во ноември и 

мај. Сушниот период трае од јули до септември, со честа појава на сушни периоди подолги 

од 60 дена. Просечен број на ведри денови во текот на годината има 86, облачни денови 184, 

а тмурни денови 95. Релативната влажност на воздухот изнесува 70%. Врнежите, главно, се 

застапени со дожд, додека снежната покривка се задржува просечно 25 дена во годината. 

Има просечно 63 дена со магла, а годишната инсолација изнесува просечно 2.102 сончеви 

часови. 

 

в) Ветрови 

Теренот е изложен на северни и североисточни ветрови. Со најголема честина е северниот 

ветар од 142‰, па североисточниот ветар со честина од 120‰, југоисточниот 114‰, јужниот 

82‰, северозападниот 81‰, западниот 74‰ и источниот со честина од 56‰. Ветрови се 

јавуваат од сите правци и меѓуправци, а преовладува Вардарецот кој дува од северозападен 

правец. Средната брзина на ветерот е скоро иста во сите правци и се движи од 6 до 8 м/с, а 

максималната брзина е измерена од североисточен правец и изнесува 23 м/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 13: Ружа на ветрови 
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3.4. Биодиверзитет  

Од областа на зачувување на биодиверзитетот, ЛУПД треба да се усогласи со Просторниот 

план на РМ на тој начин што, врз основа на режимот за заштита, ќе се организира распоред 

на активности и изградба на објекти кои ќе се усогласат со барањата кои ги поставува 

одржливото користење на природата и современиот третман на заштита. 

 

Предметното подрачје претставува екосистем, кој не опфаќа некои позначајни природни 

живеалишта и животински видови.  

 

 
Слика 14: Национална Емералд мрежа  

 

Поради релативно малиот простор кој го зафаќа општина Илинден и нејзината поставеност, 

истата не се одликува со особени карактеристики на флората и фауната. 

 

Од класата на цицачи присутни се: обичниот зајак, јазовецот, волкот, лисицата, обичниот 

крт, ежот, желката и др. 

 

Од класата на птиците евидентирани се: јастребот кокошкар, јастребот врапчар, сивата 

врана, страчката, полската еребица, кукавицата, врабецот, ластовичката, пупунецот, 

гавранот, гугутката, дивиот голуб, штркот и др. Класата на влечугите ја претставуваат повеќе 

видови гуштери, смокот, пепелавиот поскок, шарката, шарениот дождовник и др. Поради 

специфичните природни услови и промени на климата на ова подрачје, растителните 

видови се присутни во мал број. Главно преовладува тревната заедница по пасиштата, а 
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природната вегетација е многу малку и фрагментно застапена, со поединечни дрвја и 

грмушки. 

 

На ваквата состојба негативно влијание имал и човечкиот фактор. Шумите биле 

неконтролирано и безмилосно сечени за огрев, а исто така, развојот на сточарството 

придонел за намалување на шумскиот фонд. 

 

Од природната шумска вегетација се среќаваат остатоци од некогашна шумска биоценоза и 

тоа, како поединечни стебла од даб благун, полски брест, дива круша, врба, чалија, дива роза 

и др. 

 

Во последно време евидентно е делувањето на човекот на територијата на општината, 

особено во делот на пошумувањето на голини и пасишта. Пошумувано е претежно со 

аризонски чемпрес, црн бор, јасен, багрем и др. 

 

Иако овие видови не се соодветни за ова подрачје, сепак формираат добро склопени и 

квалитетни шумски појаси со големо заштитно- еколошко значење со што ќе придонесат за 

намалување на негативните влијанија врз животната средина. 

 

На територијата на општина Илинден денес постојат само 20% листопадни и 80% зимзелени 

шуми од вкупно 50 хектари површини под шуми, што претставува 0.046% од вкупната 

површина на Општината. Од вкупната површина под шуми 10 хектари се во приватна 

сопственост, а 40% хектари се во општествена сопственост. 

 

3.5. Хидролошки карактеристики 

Општина Илинден има скромна хидрографија, бидејќи на својата територија нема 

постојани природни водотеци. Единствена река во општината Илинден е Сува Река. Таа се 

формира од две притоки, од кои едната минува низ населените места Бучинци, Мршевци и 

Бујковци со должина од 6.000 метри, а другата поминува низ населените места Дељадровци, 

Текија и Миладиновци со должина од 4.000 метри и продолжува кон Петровец со должина 

од 5.000 метри, одводнувајќи ги овие подрачја. 

 

Оваа состојба ја менуваат каналите за одводнување на површинската и високата подземна 

вода кои се користат и за наводнување на земјоделските површини. Постојат два главни 

канали и неколку помали, споредни канали за одводнување на површините, чија вкупна 

должина изнесува околу 60 км. 

 

Исто така, постои и мала вештачка акумулација на Сува Река кај населеното место Бучинци 

со површина од околу 2ха и длабочина 3 до 4 метри која се користи за собирање на 

надојдените води од падините на Скопска Црна Гора и заштита од поплава на населените 

места по сливот на реката (Мршевци, Бујковци и Миладиновци). Исто така, се користела за 

наводнување на земјоделските површини во околината. Во тек на подолготраен сушен 
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период и оваа акумулација пресушува. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 15: Хидролошки карактеристики 

 

3.6. Сообраќајна поврзаност 

Општина Илинден има многу добра сообраќајна поврзаност, бидејќи преку нејзината 

територија минуваат делниците М-1, М-3 и М-4 од меѓународните автопати и тоа: 

коридорот 8 (Е-65), исток- запад и коридорот 10 (Е-75), север- југ. 

 

Низ територијата на општина Илинден минува меѓународниот автопатот Е-75 во вкупна 

должина од 30 км и претставува главна крстосница за патните правци Скопје- Куманово, 

Скопје- Велес и Куманово- Велес. 

 

Од сообраќајната инфраструктура има 200 км категоризирани локални патишта од кои: 

категоризирани улици- 67 км, макадам- 8 км, земјани патишта- 125 км. Од вкупната 

должина на сообраќајната мрежа, 75 км се асфалтирани. 

 

Исто така, низ општината минува и железничката линија Белград- Скопје- Атина со вкупна 
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должина од 18 км и две железнички станици. 

 

На територијата на општина Илинден се наоѓа и аеродромот „Александар Велики” со 

целата своја површина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 16: Сообраќајна инфраструктура 

 

3.7. Комунална инфраструктура 

Населените места на територијата  на општина Илинден се 100% електрифицирани. Сите 

населени места се покриени со телефонска мрежа. Во 8 населени места функционира 

водоводна мрежа за снабдување со чиста вода за домаќинствата и тоа: 5 населени места се 

снабдуваат преку регионалниот водовод, 2 (две) населени места се снабдуваат преку 

водоводниот систем на Рафинеријата ОКТА АД, а 1 (едно) населено место се снабдува преку 

локален водоводен систем. 

 

Во останатите 4 населени места во тек е изградбата на водоводни системи, односно 

приклучување на постојните водоводни системи. Со тоа, околу 90% од општината ќе биде 

покриена со водоводна мрежа. На територија на општина Илинден се наоѓа подсистемот 

„Горна зона”, како дел од системот за одводнување „Скопско Поле” со 4500 ха. Подсистемот 

„Горна зона” се одводнува гравитационо, преку собирни канали и главниот канал на „Горна 

зона”, кој се влева во одводниот канал. Брдските води од десетина порои се прифаќаат од 

одводниот канал и се влеваат во главниот реципиент- реката Вардар кај месноста Таор. Со 

одводниот канал се прифаќаат и сливните површински води од сливното подрачје, кое има 

површина од 25.000 ха. Поради својата местоположба, општината има околу 60 км канали за 

одводнување и наводнување од кои, 2 се главни со вкупна должина од 20 км, а останатите се 

споредни, помали канали. Има само 2 км канализациона мрежа за прифаќање и одвод на 

атмосферската вода од улиците. 

 

Поради својата географска положба и богатата инфраструктура: струја, водовод, телефонска 

мрежа, локални и регионални патишта, железничка линија, аеродром, близината на 

главниот град, општина Илинден претставува одлична средина за индустриски и економски 

развој, а тоа го потврдува и присуството на голем број поголеми и помали индустриски 
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капацитети. Според пописот од 2002 година, на територијата на општина Илинден 

регистрирани се 682 деловни субјекти од кои 240 се активни. 

 

За комуналната инфраструктура, водовод, фекална и атмосферска канализација за 

предметниот локалитет евидентирано е следното: 

- За ваков тип на објекти не се предвидува никаква инсталација на водовод и 

канализација.  

- Вода во тек на работа на системот не се користи. Нема појава на големи количини на 

цврст отпад.  

- Во иднина планирано е поврзување со постојната електро- енергетска мрежа. 

 

3.8. Демографски карактеристики 

Во состав на општината Илинден влегуваат 12 населени места и тоа: Илинден, Марино, 

Кадино, Мралино, Ајватовци, Бунарџик, Миладиновци, Бујковци, Мршевци, Бучинци, 

Текија и Дељадровци. Според пописот на населението од 2002 година, вкупниот број 

жители изнесува 15.894, кои живеат во 4.298 домаќинства или просечно по 3,7 членови во 

домаќинство. Густината на населеност изнесува 150 жители /км2. 

 

Последните пет години природниот прираст на населението изнесува просечно 1% 

годишно. 

 

Според националната припадност, на територијата на општина Илинден живее претежно 

македонско православно население и тоа 13.959 жители (87,82%); Срби 912 (5,73%); Роми 428 

(2,69%); Албанци 352 (2,01%); Турци 17 (0,10%) и други 226 (1,41%). Според половата 

застапеност има 8.180 мажи или 51,5%, а 7.714 се жени или 48,5%. 

 

3.9. Квалитет на амбиентален воздух 

Мерењето на параметрите, индикатори на квалитетот на амбиентниот воздух во Р 

Македонија го вршат три институции, кои имаат поставено свои мониторинг мрежи на 

различни локации. Институциите кои вршат мониторинг се: 

- Национална мрежа на Министерството за животна средина и просторно планирање 

(МЖСПП); 

- Мрежата на Заводот за здравствена заштита (ЗЗЗ) и регионалните подружници за 

следење на квалитетот на воздухот во поголемите градови во Р Македонија; 

- Мрежата на Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), која е во рамките на 

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

 

Мониторинг мрежата на МЖСПП со која управува Македонскиот информативен центар за 

животна средина (МИЦЖС) е автоматска мрежа за следење на квалитетот на амбиентниот 

воздух. Останатите две мрежи работат мануелно.  
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При анализа на состојбата на квалитетот на воздухот, како еден од главните медиуми во 

животната средина, земени се во предвид индустриската развиеност на општините, 

состојбата со сообраќајот, начинот на затоплување на живеалиштата, типот и количините на 

употребените горива, како и степенот на спроведени мерки и активности за следење и 

спречување, односно намалување на загадувањето на воздухот. 

 

Исто така, климатските услови на територијата на општините се земени предвид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 17: Мониторинг станици за амбиентален воздух 

 

Метеоролошко- климатолошкиот потенцијал на загаденоста на воздухот го определува 

општиот карактер и интензитет на атмосферската дифузија и дисперзија на загадувачките 

материи во определена физичко- географска средина. Тој претставува способност на 

атмосферата да ги расејува загадувачките материи во анализираната област. 

Метеоролошко- климатолошкиот потенцијал на загаденоста го карактеризираат 

метеоролошко- климатолошките елементи и појави како и некои нивни параметри кои 

влијаат на транспортот и дифузијата на загадувачките материи кои се во функционална 

зависност со приземните концентрации на загаденоста на воздухот. 

 

Како најголеми загадувачи на воздухот на територија на општина Илинден се јавуваат: 

Рафинеријата„ОКТА”, организациите кои имаат котлари и индивидуалните ложишта. 

 

Поголема група на полутанти во амбиенталниот воздух се емитираат преку системот за 

одведување на отпадните гасови од сообраќајните средства како: CO, NOx, SPM, SOx, оловни 

соединенија, преку согорувањето на фосилните горива во моторите и VOC емисиите заедно 

со испарувањето на горивата од сообраќајните средства. Емисијата на CO2 исто така, 

опфатена е со статистиката како загадувач кој потекнува од сообраќајот. Емисијата на СО 

(јаглерод моноксид), CO2 (јаглерод диоксид), VOC (испарливи органски материи) и SPM 



 

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина                                                                          40 
 

We are evolving your ideas… 

(вкупно суспендирани материи) се последица од нецелосното согорување на горивото, а 

исто така и како последица на променливата оптовареност и условите на возење. Тие 

зависат од начинот на возењето, типот на моторот, големината на моторот и состојбата како 

и од преземените мерки за смалување на емисијата (пример издувни конвертори). SPM се 

исто така последица од присуството на несогорливите материи во горивата и каталитичкиот 

третман на издувните уреди. 

 

Високата внатрешна температура во моторите при согорување на горивото е причина за 

формирање на NO2. Емисијата на NO2 исто така зависи од оптоварувањето на моторите од 

возилата. 

 

Емисијата на CO2 и оловото се последица исклучиво од присуството на сулфурни 

соединенија и/или оловни соединенија во моторните горива. Сулфурните соединенија 

доаѓаат од суровата нафта, а оловните се додаваат како антидетонаторни агенси. CO2 

емисијата зависи пак од содржината на јагленородот во горивото. 

 

На ниво на општина Илинден не се вршат мерења на квалитетот на амбиентниот воздух во 

рамки на државната мрежа. Исто така, во општината нема воспоставено локална или 

регионална мрежа за следење на квалитетот на воздухот. Единствено се вршат мерења 

преку интерната мерна станица во кругот на Рафинеријата „ОКТА”, како потенцијален 

загадувач на воздухот. Министерството за животна средина и просторно планирање има 

поставено две мониторинг станици кои се наоѓаат во дворот на училиштето Браќа 

Миладиновци во с. Миладиновци и втората се наоѓа во с. Мршевци. Двете мониторинг 

станици се поставени во месец октомври 2008 година. 

 

 

 

 

 

Табела 3: Координати на автоматските мониторинг станици во општина Илинден 

 

Според податоците добиени од ова мерно место, добиените резултати покажуваат дека 

концентрациите на СО2 и чад се далеку под максимално дозволените концентрации 

(МДК) и се во согласност со пропишаните норми. 

 

 

 

 

 

 

 

Табела 4: Среднодневни концентрации на суспендирани честички со големина до 10 микрометри(PM10) 
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Табела 5: Максимални дневни осумчасовни средни вредности на концентрацијата на јаглерод моноксид(CO) 

 

Во општина Илинден не се идентификувани сите субјекти што се потенцијални загадувачи 

на воздухот, а не е идентификувано и загадувањето од сообраќајот и загадувањето од 

затоплувањето на домовите во зимскиот период (кое во 90% е на дрва). 

 

Во Република Македонија актуелно е загадувањето на амбиенталниот воздух од 

сообраќајот во поголемите градски населби. Во општина Илинден поминува дел од 

автопатот (меѓународните Е- патишта) во должина од 30 км и локални патишта во 

должина од 200,4 км. 

 

На наплатната рампа кај Миладиновци, во 2004 година, регистрирано е дека поминале 

1.620.524 возила, додека на наплатната рампа кај Петровец, истата година, поминале 

2.203.563 возила, што значи вкупно поминале 3.824.087 возила. 

 

Ова упатува на фактот дека во загадувањето на амбиенталниот воздух во општина 

Илинден, сообраќајот од автопатот учествува со голем процент. 

 

Што се однесува до влијанието на аеродромот „Александар Велики” врз животната 

средина би можело да се наведат следниве заклучоци: 

− Загадувањето на воздухот од аеродромот е третирано како комплексен проблем кој 

вклучува: издувни гасови од моторите на авионите, емисија на гасови од системот за 

затоплување, издувни гасови од возилата што се движат по платформата како и од 

возилата на патниците, околу аеродромот; 

− Аеродромот ги исполнува сите стандарди и законски регулативи на РМ и ICAO 

(International Civil Aviation Organization); 

− Концентрацијата на емитираните гасови од системот за затоплување не ги надминува 

законски утврдените норми; 

− Поради фактот што фреквенцијата на летовите од аеродромот е под европските 

просечни вредности, бучавата не се смета за специфичен проблем. 

 

3.10. Квалитет на води  

За потребите на водоснабдувањето на населението на општина Илинден досега се изградени 

и се уште се во изградба: регионален водоснабдителен систем и локални системи, а се 

користат и индивидуални бунари и пумпи. Поради сé поинтензивниот урбан и стопански 

развој, како и зголемувањето на вкупниот број жители, а и поради користењето на водата за 



 

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина                                                                          42 
 

We are evolving your ideas… 

пиење за индустриски и земјоделски цели, веројатно во краток временски период ќе биде 

достигнат максималниот капацитет на постојните водоснабдителни системи. 

 

Единствен ресурс за водоснабдување на општината се подземните води кои поради високото 

ниво и вкупните состојби на територијата на општината изложени се на загадување и 

намалување на квалитетот и употребливоста. Причина за тоа се: рамничарската 

конфигурација на теренот со локални депресии, влијанието од реката Вардар, присуството 

на голем број септички јами кај домаќинствата и индустријата, испуштањето отпадни води 

директно на површината и во каналите за одводнување, слевањето на атмосферските води 

по површината на теренот, користењето на хемиски препарати во земјоделството итн. 

 

Во овој момент реализиран е само еден дел од регионалниот водоснабдителен систем и тоа 

за населените места во општина Илинден. Од регионалниот водовод со вода за пиење се 

снабдуваат 12.859 жители од шест населени места и тоа: Илинден, Марино, Кадино, 

Мралино, Бунарџик и Ајватовци. На овој водовод се планира приклучување на Мршевци и 

Бучинци, а од него користат вода и повеќе индустриски капацитети во општината. Со овој 

водоснабдителен систем стопанисува ЈКП „Илинден”. 

 

Од регионалниот водовод со вода се снабдуваат 12.859 жители, а од локални системи и 

извори се снабдуваат 3.035 жители. Вкупната потрошувачка на вода од регионалниот 

водовод за 2004 година изнесува околу 650.000 м³/год. Загубите во дистрибуцијата 

достигнуваат над 25% или околу 160.000 м³/год. 

 

Локалниот водовод на Рафинеријата „ОКТА” обезбедува 1.710.000 м³/год, од кои 974.000 

м³/год за технолошкиот процес, 438.000 м³/год за вработените, 288.000 м³/год за населените 

места Миладиновци и Бујковци и 10.000 м³/год за авто- базата на „Млаз”- Богданци. 

Локалниот водовод во Мршевци обезбедува околу 90.000 м³/год. За потребите на 

индустријата се зафаќа околу 1.200.000 м³/год. 

 

Според добиените податоци, во Општината има вкупна потрошувачка на вода (за пиење, за 

домаќинствата, за индустријата и др.) над 2.700.000 м³/год, од што може да се очекува дека 

количината на отпадните води е најмалку 1.800.000 м³/год. 

 

Квалитетот на водата за пиење, како од регионалниот водовод така и од локалниот водовод 

редовно се контролира, двапати месечно. Исто така, испитување и контрола се врши и на 

индивидуалните бунари и пумпи во домаќинствата, барем еднаш годишно. Според 

податоците од испитувањата во населените места Ајватовци, Илинден, Миладиновци, 

Мралино, Мршевци, Текија, имаат проблем со квалитетот и квантитетот на водата за пиење. 

 

На целата територија на општина Илинден, во населените места, нема изградено 

канализационен систем за зафаќање и одведување на фекалните и атмосферските отпадни 

води, а проблемот со отпадните води кај домаќинствата и стопанските субјекти е решаван 

индивидуално. 
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Отпадните води од домаќинствата и другите водокорисници се испуштаат во индивидуални 

септички јами изградени во дворните места, а кои во најголем процент се непрописно 

изведени, се користат попивателни бунари или отпадните води се испуштаат директно во 

каналите за одводнување. 

 

Фекалните води од септичките јами се испуштаат по површината на земјата или во 

каналите, без претходен третман, при што се јавуваат како непосредни загадувачи на 

подземните води, кои на овие локалитети се со високо ниво. Високото ниво на подземните 

води дополнително ја оневозможува функционалноста, дури и на прописно изведените 

септички јами и попивателни бунари. Според добиените информации, најголемиот број 

жалби и пријави кои се поднесуваат во Општината се однесуваат токму на проблемите со 

фекалната канализација. 

 

Атмосферските води се пуштаат слободно да се слеваат по површината на теренот, а се 

одведуваат преку каналите за одводнување, доколку конфигурацијата на теренот го 

овозможува тоа. Во други случаи, особено при интензивни врнежи, атмосферските води се 

задржуваат на површината предизвикувајќи поплави на значаен дел од површините во 

општината. 

 

Земајќи во предвид дека на територијата на општината се наоѓаат Рафинеријата „ОКТА” 

(која има своја пречистителна станица), комплексот складишта за течни горива на 

Макпетрол, големи живинарски фарми, како и повеќе мали и средни индустриски погони 

како пилани, производство на хартија, текстил, хемиски погони, кои главно имаат септички 

јами за отпадната вода, но испуштаат отпадна вода и во каналите за одводнување, поради 

што проблемот со отпадната вода е многу изразен. 

 

Бидејќи нема организирано прифаќање на отпадните води и не се води никаква евиденција 

за количеството отпадни води (како и за нивниот состав), според нормативите и водата што 

се троши за водоснабдување, може да се очекува најмалку 830.000 м3/год отпадни води од 

индустријата, минимум 30.000 м3/год и најмалку 1.000.000 м3/год од домаќинствата. 

 

Сето ова претставува сериозен извор на загадување на животната средина, особено на 

почвата и подземјето и оформува жаришта на најразлични заразни заболувања. 

Сомнителниот квалитет на водата за пиење од локалните системи за водоснабдување и од 

индивидуалните бунари е директна последица на ваквите состојби и е потенцијален 

предизвикувач на многубројни зарази и болести кај населението и добитокот. 

 

3.11. Управување со отпад  

Сегашниот начин на управување со комуналниот отпад на подрачјето на општина Илинден 

е далеку под потребното ниво. Се применуваат само постапките на собирање, 

транспортирање и депонирање на комуналниот отпад, а недостасуваат постапките за 
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намалување на отпадот од изворот на создавање (примарна селекција), кај граѓаните и 

(секундарна селекција) кај ЈКП „Илинден”. 

 

Основното ниво на редовно собирање и транспортирање на комуналниот отпад е главно 

задоволително (90%), а фреквенцијата на собирање на отпадот е во директна зависност од 

расположливата механизација. Собирањето на отпадот од домаќинствата и некои 

комерцијално стопански објекти се извршува еднаш неделно, а од индустриските објекти се 

извршува по потреба.  

 

Во системот за собирање на отпад во општината се вклучени 4.400 домаќинства, 45 

индустриски и 160 комерцијално- стопански објекти, како и 10 здравствени установи. 

Обезбедени се 80 контејнери (1,1м³), 30 контејнери (5,5м³), 2950 пластични канти за отпад од 

домаќинствата (0,12м³) и 50 пластични канти за отпад од комерцијално- стопанските објекти 

(0,24м³). 

 

Според податоците на ЈКП „Илинден” од вкупните количества продуциран комунален, 

индустриски и друг неопасен и инертен отпад, 90% се собира, транспортира и депонира во 

депонијата „Дрисла”. Разлика постои во опасниот отпад, посебно отпадните масла кои 

воопшто не се собираат и третираат. Постапувањето со овој отпад треба да се врши одвоено 

од другиот отпад, под услов да не се загрози здравјето на луѓето, опстанокот на живиот свет 

и да не се загади животната средина. 

 

Останатиот дел од отпадот кој не се собира, од страна на несовесни граѓани и понатаму се 

исфрла на недозволени места, јавни површини, каналите за одводнување и слични локации 

со што се создаваат диви депонии и ѓубришта. 

 

Според податоците добиени од ЈКП „Илинден”, евидентирани се повеќе од 15 ѓубришта со 

површина поголема од 16.000м², но не постои податок за количеството отпад депонирано во 

нив. 

 

ЈКП „Илинден” поседува една претоварна станица со капацитет 8,5 тони на ден и 4-5 

комерцијални возила со 60% искористеност. 

 

Вкупното количество создаден отпад во општината изнесува 18 тони дневно. Од тоа: 47% 

учествува комуналниот отпад, 23% другиот неопасен отпад, 9% индустрискиот неопасен 

отпад, а 21% учествува инертниот отпад. 

 

Не постои локална мрежа за следење и управување со неопасен отпад. Од параметрите за 

отпадот се следат само параметрите: количество создаден отпад и количество отстранет 

отпад. 

 

Посебен проблем претставува и ветеринарниот отпад кој неретко се депонира директно во 

каналите за одводнување и животната средина. Нерегуларното постапување со 
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ветеринарниот отпад предизвикува можност за предизвикување разни заболувања, најчесто 

преку животните разнесувачи, кои се хранат со таков отпад. Не постојат податоци за бројот 

на умрените животни, иако постојат 12 сточарски и живинарски фарми со околу: 700 крави, 

5000 свињи, 1000 кози, 500 овци и над 100.000 кокошки.  

 

Присуството на отпадот и постапувањето со него продуцира негативни ефекти врз 

квалитетот на животната средина, особено врз квалитетот на воздухот, земјиштето, водите, 

живиот свет, а преку нив и врз здравјето на луѓето и вкупниот квалитет на животот.  

 

Неконтролираното исфрлање на цврстиот отпад во системот на одводни канали во 

општината предизвикува серија негативни ефекти, почнувајќи од физичките пречки во 

протокот на водата низ нив, преку исцедување на штетните материи во подземните води и 

предизвикување можни зарази на пошироко подрачје. Продуктите од биохемиските 

процеси на распаѓање и штетните материи од отпадот навлезени во водите за пиење или 

наводнување го загрозуваат здравјето на луѓето.  

 

Несоодветното управување со отпадот го намалува и го нарушува квалитетот на живеењето 

во општината. 
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4. СОСТОЈБА БЕЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ПЛАНСКИОТ ДОКУМЕНТ 

За да се предвидат сите слабости кои може да настанат од имплементација на планскиот 

документ и да се споредат сите придобивки, најпрвин треба да се разгледа таканареченото 

business as usual/ do nothing сценарио, или состојба без имплементација на планскиот 

документ. Заради тоа, овој дел од Извештајот се однесува на развојот во рамките на 

планскиот опфат без имплементација на предвидениот плански документ. 

 

Состојбата без имплементација на планскиот документ подразбира иднина на подрачјето на 

планскиот документ без имплементација на планираните активности од планскиот 

документ, односно продолжување на актуелната состојба онаква каква што е сега во 

моментот. 

 

Во конкретниот случај, доколку не се донесе Локалната урбанистичка планска 

документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 

и 1332, КО Кадино, општина Илинден е, се очекува да продолжат следните трендови: 

 Просторот и понатаму ќе претставува земјиште со помала економска вредност, кое 

нема да има намена, односно и понатаму ќе остане неизградено земјиште; 

 Социо- економскиот статус на населението во општина Илинден ќе стагнира, односно 

ќе биде непроменет со тренд на опаѓање во времето на рецесија и понатамошно 

немање на така очекуваните инвестиции; 

 Можност за појава на неконтролирана изградба на објекти и со несоодветни дејности, 

што може да доведе до нарушување на квалитетот на медиумите на животната 

средина и загрозување на човековото здравје; 

 Квалитетот на комуникација, а со тоа и квалитетот на живеење на граѓаните во 

општината ќе остане на ниско ниво. 
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5. ЦЕЛИ НА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Во подготовката на извештајот земени се предвид целите на заштита на животната средина 

одредени на национално и меѓународно ниво, а кои се релевантни за планскиот документ. 

 

Во рамки на националната правна рамка, земени се целите одредени во следните 

национални документи релевантни за планскиот документ: 

 Закон за животна средина (Сл. весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 

48/10,124/10 и 51/11); 

 Закон за заштита на природата (Сл. весник на РМ бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 

148/11 и 59/12); 

 Закон за управување со отпад (пречистен текст) (Сл. весник на РМ бр. 09/11 и 51/11); 

 Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл. весник на РМ бр. 79/07, 124/10 и 

47/11); 

 Национален план за управување со отпад (2009 - 2015); 

 Стратегија за управување со отпад (2008-2020); 

 Закон за квалитет на амбиентен воздух (Сл. весник на РМ бр. 67/04, 92/07, 35/10 и 47/11); 

 Закон за просторно и урбанистичко планирање (пречистен текст) (Сл. весник на РМ 

бр. 60/11); 

 Просторен план на РМ (2004); 

 Закон за водите (Сл. весник на РМ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10 и 51/11); 

 Закон за спроведување на просторен план на РМ (Сл. весник на РМ бр. 39/04); 

 Закон за просторно и урбанистичко планирање (пречистен текст) (Сл. весник на РМ 

бр. 60/11); 

 Закон за градење (Сл. весник бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11 и 54/11);  

 Закон за јавна чистота (пречистен текст) (Сл. весник на РМ бр.130/10, 23/11 и 53/11 ); 

 Закон за комунални дејности (Сл. весник на РМ бр. 45/97, 23/99, 45/02, 16/04 и 5/09); 

 Закон за енергетика (Сл. весник на РМ бр. 16/11); 

 Закон за заштита и благосостојба на животните (Сл. весник на РМ бр. 113/07); 

 Закон за заштита на растенијата (Сл. весник на РМ бр. 25/98, 6/00); 

 Закон за заштита на културното наследство (Сл. весник на РМ бр. 20/04, 115/07 и 18/11); 

 Закон за шуми (Сл. весник на РМ бр. 64/09, 24/11 и 53/11); 

 Закон за пасишта (Сл. весник на РМ бр. 3/98, 101/00, 89/08, 105/09, 42/10 и 116/10); 

 Закон за земјоделско земјиште (Сл. весник на РМ бр. 135/07, 18/11, 148/11 и 95/12); 

 Закон за ратификација на Конвенцијата за биолошка разновидност (Рио, 1992) (Сл. 

весник на РМ бр. 54/97); 

 Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 

бр.142/10, 64/11, 98/11, 169/11, 45/12 и 63/12); 

 Национална стратегија за одржлив развој во Република Македонија (2009-2030); 

 Закон за безбедност и здравје при работа (Сл. весник на РМ бр.92/07 и 136/11); 

 Закон за пожарникарство (Сл. весник на РМ бр. 67/04 и 81/07); 

 Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (Сл. 

весник на РМ бр.68/04, 28/06, 103/08, 17/11 и 54/11); 
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 Законот за спроведување на Просторен план на Република Македонија (Сл. весник на 

РМ бр. 39/04); 

 Законот за заштита на културно наследство (Сл. весник на РМ бр. 20/04, 115/07, 18/11 и 

148/11); 

 Законот за заштита и спасување (Сл. весник на РМ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 18/11); 

 

Меѓународна правна рамка: 

 Кјото Протокол, 11 декември 1997; 

 Јоханесбуршка декларација за одржлив развој, септември 2002; 

 Европска перспектива за просторен развој, мај 1999; 

 Рио Декларација за животна средина и развој, јуни 1992; 

 Архуска конвенција, 25 јуни 1998 година; 

 Директива на ЕУ за зачувување на природните живеалишта и на дивата фауна и флора 

(92/43/ЕЕЦ); 

 Директива на ЕУ за зачувување за дивите птици (79/409/ЕЕЦ); 

 Рамковна директива за вода (2000/60 /ЕЦ); 

 Директива за нитрати (91/676/ЕЕЦ); 

 Рамковна директива за квалитет на амбиентен воздух (96/62/ЕЦ); 

 Рамковна директива за отпад (2006/12/ЕЦ); 

 Рамковна директива за бучава (2002/49/ЕЦ); 

 Директива за оценка на влијанието врз животната средина (85/337/ЕЕЦ); 

 Директива за стратегиска оценка на животна средина (2001/42/ЕЦ); 

 Европска Програма за климатски промени, јуни 2000; 

 ЕУ Политика за рурален развој, 2000; 

 ЕУ Шестиот Акционен План за животна средина. 

 

Во рамки на секундарното законодавство, земени се предвид сите постоечки подзаконски 

акти, релевантни за тематиките опфатени со горенаведените законски акти. Во делот на 

имплементација на постапката за стратегиска оцена на животната средина дадена во Глава 

X од Законот за животна средина, следните подзаконски акти се консултирани при 

подготовката на овој Извештај и спроведувањето на самата процедура за стратегиска оценка 

на предметниот плански документ: 

 Уредба за стратегии, планови и програми 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 (Сл. 

весник бр.153/07); 

 Уредба за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуки дали определени 

плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и 

здравјето на луѓето (Сл. весник бр.144/07); 

 Уредба за содржината на извештајот за стратегиска оцена на животната средина (Сл. 

весник бр.153/07); 

 Уредба за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и 

планови и програми од областа на животната средина (Сл. весник бр.147/08). 



 

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина                                                                          49 
 

We are evolving your ideas… 

6. ВЕРОЈАТНИ ЗНАЧАЈНИ ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Согласно упатствата дадени во Уредбата за содржината на извештајот за стратегиска оцена, 

извршена е анализа на влијанијата од имплементацијата на предвидениот плански 

документ. При тоа земени се предвид сите релевантни влијанија и нивните карактеристики: 

секундарни, кумулативни, синергистички, потоа краткорочни, среднорочни и долгорочни, 

трајни и привремени, позитивни и негативни. 

 

Анализата подразбира разгледување на влијанијата на планскиот документ како целина и во 

поширок обем, од глобален, стратегиски аспект, без при тоа, да се разгледуваат 

поединечните проектни содржини опфатени со планскиот документ.  

 

Пред изградба на дадениот објект кој влегуваат во состав на Локалната урбанистичка 

планска документација, ќе се пристапи кон подетална анализа на можните влијанија врз 

животната средина во конструктивна, оперативна и постоперативна фаза, согласно глава XI 

од Законот за животна средина (Сл. весник на РМ, бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 124/10 

и 51/11) - Барања за изработка на Оцена на влијанието врз животната средина на одредени 

проекти или согласно член 24 од истиот Закон. 

 

Гледано во целина, при имплементацијата на Локалната урбанистичка планска 

документација за изградба на базна станица за мобилна телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 

и 1332, КО Кадино, општина Илинден, се очекуваат позитивни влијанија врз социо- 

економскиот развој на општината и пошироко, како што се: 

 Подобрување на бизнис климата; 

 Развој на индустријата; 

 Повисок квалитет на комуникација; 

 Зголемување на нивото на животен стандард, користејќи ги притоа предностите што 

ги нуди местоположбата на оваа локација. 

 

Реализацијата на ЛУПД би требало да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото 

непосредно окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост 

и уреденост на просторот и се разбира ефекти врз квалитетот на живеењето и 

комуникацијата помеѓу жителите во општината. 

 

6.1. Влијание врз население и човеково здравје 

Имплементацијата на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на базна 

станица за мобилна телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, општина 

Илинден, нема да има негативно влијание врз демографскиот развој. Влијанијата ќе бидат 

позитивни и долгорочни, затоа што етаблирањето на просторот ќе понуди повисок 

квалитет на комуникација и зголемување на животниот стандард. 
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Со имплементација на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на базна 

станица за мобилна телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, општина 

Илинден, нема да се предизвика раселување, затоа што опфатот е многу мал, се наоѓа 

надвор од населени места, а исто така во рамките на опфатот нема население кое живее.  

 

Во однос на човековото здравје на околното население, не се очекуваат значителни влијанија 

заради видот и природата на проектните содржини (комунална инфраструктура- базна 

станица за мобилна телефонија), кои, генерално гледано, не спаѓаат во групата на големи и 

директни загадувачи на животната средина и човековото здравје. 

 

Можна е појавата на нејонизирачко зрачење, кое претставува електромагнетна енергија која 

што се движи во просторот во вид на бранови и содржи електрични и магнетни 

компоненти. Нејонизирачко зрачење не предизвикува јонизирање на материјата. 

 

Зрачењето што го предизвикуваат елктромагнетните бранови од базните станици може да 

биде штетно, само во случај ако тоа зрачење ги надминува препорачаните гранични 

вредности. Поради тоа, за да не дојде до несакани ефекти, односно зрачењето и неговото 

влијание врз населението и околината да се доведе под граничните вредности, неопходно е 

преземање на превентивни мерки уште во фазата на проектирање, а треба да се продолжи 

во фазата на градба и експлоатација. 

 

Во текот на изградбата на базната станица и инфраструктурни објекти, предвидени со оваа 

документација, се очекуваат времени и локални влијанија во смисла на директни 

афектирања врз човековото здравје, како резултат на појавата на бучава, вибрации, емисии 

во воздухот од возилата, прашина итн. Нивниот интензитет и обем детално ќе биде 

анализиран со изработка на соодветните студии за оцена на влијанието на проектите врз 

животната средина и елаборатите за заштита на животната средина. 

 

6.2. Влијанија врз социо- економска состојба 

Имплементацијата на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на базна 

станица за мобилна телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, општина 

Илинден, позитивно ќе влијае врз социо- економската состојба на населението. Со 

реализацијата на ЛУПД и понатаму со функционирањето на базната станица ќе се зголеми 

покриеноста со безжичен сигнал за мобилна телефонија и ќе се придонесе кон непречен 

проток на информации и несметана комуникација на жителите. 

 

Имплементацијата на ЛУПД нема да има директно влијание врз социо- економската 

состојба бидејќи се работи за опфат вон населено место и специфичен тип на објект. 
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6.3. Влијанија врз квалитет на амбиентниот воздух 

Од имплементацијата на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на 

базна станица за мобилна телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, општина 

Илинден, не се очекуваат особено значајни влијанија врз квалитетот на воздухот. 

 

Треба да се напомене дека во фазата на градба, во рамките на планскиот опфат се очекува 

зголемена фреквенција на возила кои ќе вршат достава на градежни материјали, стока и 

транспорт на работна сила во и надвор од опфатот. Но, со оглед на фактот дека локацијата 

се наоѓа покрај постоечка сообраќајница (земјан пат), каде веќе постои ризик од зголемени 

емисии од мобилни извори, планираната интерна сообраќајна инфраструктура и 

модерниот возен парк, кој би бил применет на локацијата, како и кусиот период на градба, 

не се очекува дека ќе дадат дополнителен придонес во нарушување на квалитетот на 

воздухот во поширокиот регион или климатските промени. 

 

Во фазата на функционирање, работата на базната станица нема да предизвикува 

нарушување на квалитетот на амбиентниот воздух. Единствено, се очекува емисија на 

зрачење на електромагнетни бранови. 

 

Специфичните значајни влијанија врз квалитетот на воздухот ќе се предвидат при 

изработката на понатамошните студии/ елаборати и секако ќе добијат и соодветен третман 

со мерки за намалување или елиминирање на истите. 

 

6.4. Влијание врз квалитет на површински и подземни води 

Имплементацијата на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на базна 

станица за мобилна телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, општина 

Илинден, нема да предизвика влијание врз подземните и површинските води на локацијата 

и пошироко. Треба да се напомене дека за ваков тип на објекти не е предвидена изградба на 

водоводна и канализациона инсталација, заради тоа што не е потребна вода за работа на 

овој тип на системи. 

 

6.5. Влијание врз почва 

Со имплементација на оваа ЛУПД не се очекуваат значителни негативни влијанија врз 

почвата, имајќи ја предвид малат површина за градба, како фактот дека во рамките на 

планскиот опфат нема да се гради водоводна и канализациона инфраструктура. Отпадот 

генериран во рамки на опфатот ќе биде третиран од страна на локалното јавно комунално 

претпријатие или од фирма која е овластена за постапување со таков вид на отпад.  

 

Со овие решенија, генерално се дава можност, операторот со базната станица за мобилна 

телефонија да ги остварува своите дејности и активности и притоа, со доследно 
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спроведување на законските обврски да спречат било какво загадување на почвата во самиот 

плански опфат и надвор од него. 

 

Индиректното негативно влијание врз квалитетот на почвата како резултат на издувните 

гасови од возилата кои ќе ја опслужуваат базната станица за мобилна телефонија се речиси 

занемарливи, имајќи предвид дека возила ќе сообраќаат единствено при потреба од 

интервенција и поправки на истата. 

 

При изградбата на базната станица за мобилна телефонија во конструктивна фаза, односно 

при реализација на фазите: довод на електрична енергија, оградување на предметната 

локација, може да дојде до нарушување на геолошките карактеристики на почвата, а како 

последица од користењето на тешката механизација, возилата, одлагање и транспорт на 

ископан материјал, одложување на градежен шут и др. Треба да напоменеме дека при овие 

операции во конструктивната фаза може да дојде до збивање на почвата со што се нарушува 

природниот квалитет на почвата и доаѓа до намалување на плодноста на истата.  

 

Обемот и интензитетот на влијанијата на почвата предизвикани во конструктивната фаза на 

планскиот опфат детално ќе бидат прикажани при изработката на студиите за оцена на 

влијанијата врз животната средина или елаборатите за заштита на животната средина, за 

овој тип на објекти. 

 

6.6. Влијание поврзани со управување со отпад 

Влијанијата врз животната средина, предизвикани од управувањето со отпад, потекнуваат 

од несоодветно управување со отпадот во рамките на планскиот опфат, во период на 

конструктивната и оперативната фаза од функционирањето на базната станица за мобилна 

телефонија. Овие влијанија може да бидат значителни и да го нарушат квалитетот на сите 

медиуми на животната средина, а во однос на времетраењето се долгорочни бидејќи базната 

станица ќе постои подолг временски период на предметната локација. 

 

Согласно планските документи се планира отпадот што ќе се продуцира од работните 

активности во овој плански опфат, да се собира и превзема од Јавното комунално 

претпријатие или од фирма овластена за постапување со различните видови отпад. Ваквиот 

начин на управување со отпадот ќе ги намали или елиминира можните влијанија на 

отпадните материи врз медиумите на животната средина. 

 

Градежните работи за изградба на објектот кој е во рамките на планскиот опфат, довод на 

електрична енергија, оградување на предметната локација, ќе претставуваат извори на 

отпад. 

 

Согласно законската регулатива, создавачите на отпадот се должни да ги преземат сите 

мерки за заштита на животната средина. Ова ќе биде предмет во понатамошната фаза на 

оценување и наложување соодветни мерки при изработка на студиите за оцена на 
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влијанието на проектот врз животната средина или елаборатите за заштита на животната 

средина за споменатиот објект. 

 

6.7. Влијание од бучава  

При реализација на конструктивната и оперативната фаза се очекува појава на зголемена 

бучава, која ќе биде поизразена во фазата на градба. Како извори на бучава во 

конструктивната фаза ќе се јават превозните средства за достава на материјали и работници 

кои ќе ја градат базната станица, додека во оперативната фаза, повремено, односно многу 

ретко, извор на бучава ќе бидат транспортните средства со кои ќе се пренесуваат 

сервисерите до и од планскиот опфат. Извори на бучава, во фазата на функционирање, 

може да бидат и разладните системи кои се користат за базната станица, но оваа бучава е 

незначителна. 

 

Зголемената бучава во текот на изведбата на проектот/активноста ќе се решава со мерки 

предвидени за намалување на можните влијанија во студиите за оцена на влијанијата врз 

животната средина или елаборатите за заштита на животната средина. 

 

Со оглед на планираната поставеност на објектот во рамките на планскиот опфат, не се 

очекува дека бучавата ќе биде значаен фактор во нарушувањето на квалитетот на животната 

средина на глобално ниво. Во однос на опсегот овие влијанија ќе бидат локални, во однос на 

траење на дразбата- привремени, додека ефектот ќе биде занемарлив. 

 

Доколку при имплементацијата на Планот се применат мерките, дефинирани низ 

постапките за оцена на влијанијата врз животната средина од секоја посебна активност ќе се 

намалат и очекуваните кумулативни ефекти од зголемената бучава и ќе се сведат на 

дозволените нивоа, во согласност со Законот за бучава и подзаконските акти. 

 

6.8. Влијание врз флора и фауна 

При реализација на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на базна 

станица за мобилна телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, општина 

Илинден, може да предизвика негативни влијанија врз флората и фауната, која егзистира на 

предметната локација.  

 

Предвидените активностите во рамките на планскиот опфат може да предизвикаат 

вознемирување на птиците, како и нивно раселување, а исто така да предизвикаат 

нарушување или уништување на нивните живеалишта. Зголеменото присуство на луѓе и 

нивните активности ќе доведе до очекувани индиректни влијанија врз флората и фауната. 

 

Влијанијата врз флората и фауната од изградбата на објектот во рамките на планскиот 

опфат ќе бидат негативни, но не значителни, а во зависност од обемот и времетраењето 

локални и долгорочни.  
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Обемот и интензитетот на влијанијата врз флората и фауната предизвикани од 

активностите во рамките на планскиот опфат детално ќе бидат разгледувани при 

изработката на студиите за оцена на влијанијата врз животната средина и елаборатите за 

заштита на животната средина за предвидениот објект. 

 

6.9. Влијание врз предел 

Имплементацијата на ЛУПД нема значајно негативно да влијае врз изгледот на пределот. 

 

6.10. Влијание врз материјални добра 

Од анализата на постојната состојба, може да се заклучи дека во рамките на планскиот 

опфат не се евидентирани значајни материјални добра. Изградбата на објектот во рамките 

на планскиот опфат ќе има долгорочни позитивни влијанија врз материјалните придобивки 

кои се во непосредна близина на планскиот опфат.  

 

6.11. Влијание врз културно и историско наследство 

Во рамките на локацијата на проектот не постојат значајни археолошки подрачја и 

локалитети со културно наследство кои би претставувале ограничувачки фактор во 

процесот. Локацијата опфатена со имплементацијата на планот претставува не 

урбанизирана локација, на која не е евидентирано културно и историско наследство. 

Планскиот документ нема да има влијание врз културното и историското наследство. 

 

Сепак, во случај ако при реализација на земјените градежни работи при изградба и 

доградба се утврди постоење на артефакти или се појават индиции дека на локацијата се 

наоѓа потенцијално археолошко добро, градежните работи ќе бидат запрени и навремено ќе 

биде известена Управата за културно наследство при Министерството за култура. 

 

6.12. Влијание од несреќи и хаварии 

Мерки за заштита од пожар на објектите 

Со цел да се избегнат ризиците од појава на пожар се препорачува изработка на План за 

управување со пожар, во кој ќе бидат вклучени ризиците од појава на пожар во 

конструктивната, оперативната и постоперативната фаза и ќе бидат предложени мерки за 

минимизирање на евентуалните појави и ризици од пожар, што ќе даде голем придонес кон 

зачувување на животната средина. 

 

Во овој План треба да се дадат предлог мерки за спречување на појава на пожар и треба да 

вклучи обука на работниците кои ќе ја инсталираат опремата и ќе вршат нејзино одржување 

и поправка на евентуални дефекти, за ризиците и начинот на минимизирање на ризиците 

за појава на пожар. Со овој План би се минимизирале евентуалните појави и ризици од 

пожар, што ќе даде голем придонес кон зачувување на животната средина. 
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Заштита од природни непогоди 

Генерално, секој ризик од некое случување што носи опасност може да се дефинира преку 

обемот, големината на оштетувањето што може да се предизвика со тоа случување, 

помножено со веројатноста на неговата појава. Оттука технолошкиот ризик се базира на 

опасноста- обемот на оштетувањето од неконтролирано, интензивно дејствување на опасни 

материјали со кои се работи за објекти врз живиот свет и материјалните добра и на 

можноста до тоа неконтролирано опасно дејствување воопшто да дојде. 

 

Посебна важност за проценувањето на технолошките ризици има разгледувањето на 

сценарија за можни катастрофи и инциденти. За таа цел за одредени случаи може да се 

користи едноставен научен пристап, додека во други случаи за тоа е потребен сложен 

математички и научен апарат како во софтверски, така и во хардверски поглед. 

 

Следниот чекор за дефинирањето на ризиците се состои во групирањето на материјалите, 

кои се појавуваат во процесот на функционирање на објектот, во соодветни групи според 

нивните релевантни особини. Едно од можните групирања е следново: 

- запалливи- не отровни; 

- отровни- не испарливи; 

- запалливи- експлозивни; и 

- отровни- испарливи. 

 

Јасно е дека резултатите од претходната фаза на дефинирање на заштитата од катастрофи, 

даваат извонредно корисни информации за тоа што е превентивно направено за да се 

намали ризикот од катастрофи и за тоа што треба понатаму да се стори во таа насока. 

Користејќи ги тие информации по методолошка постапка на заштита од катастрофи треба 

да се пристапи кон проектирање на соодветни мерки во основните и изведбени проекти, 

при што треба да се има на ум дека тоа е континуиран процес и дека треба постојано да се 

подобрува сигурноста при користењето на технолошките постројки, односно да се намалува 

технолошкиот ризик. 

 

Во конкретниов случај можни ризици се исклучиво при природни катастрофи. Во такви 

случаи стапуваат во сила препораките од постојната законска регулатива. 

 

Согласно Законот за заштита и спасување (Сл. весник на РМ бр. 36/04) член 93, заради 

заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, епидемии, 

епизооти, епифитотии и други несреќи се формираат единици и штабови за заштита и 

спасување. 

 

Просторните сили за заштита и спасување во услови на природни непогоди, епидемии, 

епизоотии, епифитотии и други несреќи се употребуваат од страна на општината во која се 

настанати природните непогоди и други несреќи. 
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Во услови кога општините не можат да ги отстранат последиците од природните непогоди, 

по барање на градоначалникот на општината во која тие се настанати, со одлука на 

директорот на Дирекцијата се употребуваат републичките сили за заштита и спасување. 

 

6.13. Прекугранично влијание 

Имплементацијата на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на базна 

станица за мобилна телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, општина 

Илинден и оперативните активности на предвидените дејности, нема да предизвикаат 

прекугранични влијанија. 
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7. ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА, НАМАЛУВАЊЕ И 

НЕУТРАЛИЗИРАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ВЛИЈАНИЈА 

Идентификуваните влијанија врз специфичните медиуми и области на животната средина 

ќе бидат неутрализирани или намалени доколку бидат доследно почитувани и 

имплементирани одредбите на Законот за животна средина и другите вертикални закони за 

секој медиум или област соодветно, како и другите законски одредби применливи за 

идентификуваните влијанија.  

 

Нарушувањето на природните процеси во животната средина се јавува како последица на 

нерационалното искористување на природните ресурси и животниот простор, деградирање 

на почвените површини под дејство на природниот или антропогениот фактор, пренамена 

на земјоделско земјиште со висока бонитетна класа за непродуктивни или помалку 

продуктивни цели, примена на застарени производствени технологии итн. 

 

Втор ред на заштита на животната средина се постигнува со мерките за контрола. Подобра 

контрола и висок степен на заштита на животната средина ќе се постигне со успешна 

имплементација на системот на заштита преку подготвување на студија за оцена на 

влијанието врз животната средина или елаборат за заштита на животната средина за 

планираните објекти на оваа локација. 

 

7.1. Мерки за намалување на влијанието врз население и човеково здравје 

Мерките за заштита на човековото здравје се вградени во добро компонираните плански 

решенија на оваа ЛУПД. Доследното спроведување на овие плански решенија за 

сообраќајната инфраструктура ќе доведе можноста за загадување на медиумите на 

животната средина (почва, површински и подземни води и воздух) да биде сведена на 

минимум, што ќе биде доволна гаранција за директа и индиректна заштита на човековото 

здравје. 

 

Поради појавата на електромагнетно зрачење, треба да се води сметка по пуштањето во 

работа на базната станица, изложеноста на јавноста на нејонизирачко електромагнетно 

зрачење да не ги надминува вредностите пропишани со Правилникот за максималните 

нивоа на изложувања од радиофреквентни зрачења кои се однесуваат на луѓе (Сл. весник на 

СФРЈ бр.50/90, а согласно со член 5 од Уставот на РМ за преземање на сојузни прописи како 

републички). 

 

Монтирањето на базната станица треба се врши целосно според упатствата од 

производителот на опремата. Секое отстапување може да има изразити негативни 

последици. Пуштањето во работа на станицата треба да е проследено со мерења и анализи 

на параметрите добиени со пресметка. Доколку вредностите добиени со мерењата се 

повисоки, неопходно е да се преземат итни мерки за доведување на вредностите под нивото 

на оние пропишани со позитивните законски норми. 
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Во тек на функционирање на базната станица, постојано треба да се внимава на нејзината 

исправност. Превентивните мерки при ракување се: 

- Забрането е извршување работни задачи ако интензитетот на зрачење е поголемо од 10 

mW/cm2; 

- Во зоната каде што интензитетот не зрачењето е под граничната вредност на 

интензитетот на зрачење, треба да бидат поставени временски ограничувања; 

- Од 1-10 mW/cm2 забрането е задржување во ова зона без користење на заштитна 

опрема повеќе од 15 минути во тек на 24 часа; 

- Од 0,1 - 1 mW/cm2 забрането е задржување во ова зона без користење на заштитна 

опрема повеќе од 3 часа во тек на 24 часа; 

- Под 0,1 mW/cm2 дозволено е неограничено задржување без употреба на заштитна 

опрема. 

 

Примената на сите предложени мерки, дадени во сите фази на планирање и процесот на 

изведба на објектот планиран во рамките на планскиот опфат, ќе овозможи елиминирање 

на евентуалните негативни влијанија врз животната средина, кои може да се рефлектираат 

на директен или индиректен начин врз здравјето на луѓето. 

 

7.2. Мерки за намалување на влијанието врз социо- економска состојба 

Имплементацијата на Локалната урбанистичка планска документација позитивно ќе влијае 

на социо- економската состојба, затоа не се препорачуваат мерки за заштита. 

 

7.3. Мерки за намалување на влијанието врз квалитет на амбиентен воздух 

При имплементација на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на 

базна станица за мобилна телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, општина 

Илинден, мерките за намалување на влијанието врз квалитетот на амбиенталниот воздух се 

во насока на намалување на емисија на гасови од превозните средства со употреба на 

еколошки горива што претставува приоритет за зачувување на животната средина. Со 

придржување и почитување на законските обврски, ќе се избегнат или намалат влијанијата 

предизвикани од овој вид извори на загадување на воздухот. За намалување на влијанието 

врз амбиентниот воздух ќе придонесе користење на горива со низок процент на сулфур и 

примена на технички решенија, кои ќе овозможат брзо и ефикасно согорување, како и 

зафаќање и филтрирање на евентуалните емисии. 

 

Други мерки кои треба да се преземат за намалување на можните емисии во воздухот во 

фаза на изградба на објектот од планскиот опфат се: 

o Сите работници, кои ќе бидат потенцијално изложени на емисии на прашина да 

имаат маски; 
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o Материјалите кои се исталожени на теренот ќе бидат одблизу мониторирани за 

можни емисии на прашина и ако е потребно тие ќе бидат покриени или третирани со 

супресор за прашина; 

o Моторите ќе бидат исклучени кога не се во употреба; 

o Купиштата земја (од ископините) ќе биде лоцирано далеку од сензитивните 

рецептори каде што е возможно; 

o Сите возила ќе бидат соодветно одржувани за да се редуцираат воздушните емисии; 

o Ако се доставуваат земјени материјали, тие ќе бидат во вреќи или соодветно 

складирани за да може да бидат покриени; 

o Сите возила кои носат материјал кој може да диспергира за време на превозот, ќе 

бидат покриени; 

o Ќе се применуваат најдобри достапни техники при планирање и изградба на 

предвидениот објект во рамките на опфатот; 

o Ќе се применуваат современи технолошки решенија; и 

o Ќе се подигаат и оформуваат заштитни зелени појаси околу планскиот опфат. 

 

Во фазата на експлоатација не се очекуваат значителни негативни влијанија врз воздухот. 

 

7.4. Мерки за намалување на влијанието врз квалитет на површинските и 

подземните води 

За заштита на површинските и подземните води треба да се преземат мерки во рамките на 

планскиот опфат каде треба да се почитуваат законските обврски во однос на третманот на 

технолошките отпадни води пред тие да бидат испуштани во канализационата мрежа, кое е 

во надлежност на секој од операторите каде тие се генерираат. Истото се однесува и за 

управувањето со опасниот отпад. 

 

При имплементацијата на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на 

базна станица за мобилна телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, општина 

Илинден, нема да дојде до загадување на површинските и подземните води, заради тоа што 

вода воопшто нема да се употребува, а согласно тоа и нема да се генерираат отпадни води. 

 

За прифаќање и одвод на атмосферските отпадни води нема да се изведува посебна 

атмосферска канализациона мрежа и површинските води се сливаат по природен пат. 

 

Дополнителни мерки не се потребни. 

 

7.5. Мерки за намалување на влијанието врз почва 

Со имплементацијана на оваа Локална урбанистичка планска документација не се очекуваат 

значителни влијанија врз почвата. 
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Доследната примена на законските одредби за управување со отпадот во рамките на 

планскиот опфат, како и примената на добра пракса при самата изградба на овој објект и 

правилното одржување на заштитниот појас во текот на експлоатацијата, ќе бидат доволна 

гаранција, евентуалните негативни влијанија врз почвата (загадување и ерозија) да бидат 

сведени на минимум. 

 

Дополнителни мерки не се потребни. 

  

7.6. Мерки за намалување на влијанието поврзани со управување со отпад 

Согласно член 7 од Законот за управување со отпад (пречистен текст) (Сл. весник на РМ бр. 

09/11 и 51/11), создавачите на отпад се должни во најголема мера да го избегнат создавањето 

на отпад на местото на создавање или да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз 

животната средина, животот и здравјето на луѓето. При управување со отпадот по 

претходно извршената селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рециклирање 

и повторно употребен или искористен како извор на енергија. 

 

Мерките за намалување на влијанијата од создадениот отпад се однесуваат на доследното 

исполнување на законските обврски за управувањето со отпадот, посебно на опасност отпад 

кои се во надлежност на операторите каде тој се создава.  

 

Останатите мерки се вградени во техничките и организациони решенија на планскиот 

документ- собирање и одведување на неопасниот отпад на соодветната депонија. Се 

препорачува селектирање на комуналниот отпад (хартија, пластични шишиња, електричен 

и електронски отпад итн.). 

 

Во случај на излевање на масло, на околното земјиште, земјата каде што би се излеало 

маслото ќе биде отстранета, а потоа соодветно дислоцирана, согласно позитивните правни 

прописи од областа на управување со отпадот. 

 

7.7. Мерки за намалување на влијанието од бучава 

Објектот кој се планира да биде изграден во рамките на планскиот опфат, треба да планира 

вклучување на технологии и техники кои ќе придонесат за намалување на интензитетот на 

бучава, односно истите да бидат во согласност со дозволените прагови на бучава, согласно 

законските прописи и подзаконските акти кои произлегуваат од Законот за бучава. 

 

Влијанијата од бучава во конструктивната фаза ќе бидат краткотрајни и ограничени на 

времетраењето на самата фаза. Потребно е инвеститорите да ги почитуваат рокови за градба 

дадени од надлежниот орган. 
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Потенцијални специфичните влијанија може да се контролираат преку мерките 

предвидени во елаборатите за заштита на животна средина, односно мерки во согласност и 

поставени од страна на надлежниот орган, општина Илинден. 

 

Дополнително, како мерка за контрола и мониторинг на бучавата, потребно е 

имплементирање на одредбите од Законот за заштита од бучава во животна средина преку 

подготовка на стратешка карта за бучава и класификација на територијата на општината 

според степенот на заштита од бучава. 

 

7.8. Мерки за намалување на влијанието врз флора и фауна 

Доколку со имплементацијата на Локалната урбанистичка планска документација за 

изградба на базна станица за мобилна телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО 

Кадино, општина Илинден се применат сите предвидени мерки за заштита и управување со 

просторот, отпад, бучава и др., ќе се намалат или евентуално ќе се спречат негативните 

влијанија врз флората и фауната. За намалување на влијанијата од етаблирање на опфатот 

врз видовите од флората и фауната, се препорачува разгледување на мерки во постапката на 

оцена на влијанијата од проектот, која ќе биде спроведена во понатамошната фаза.  

 

Ако за време на спроведување на планската документација се идентификуваат влијанија врз 

флората и фауната од значење за биолошката разновидност на државата, а кои не биле 

земени предвид при изработката на СОЖС поради недостаток на информации, 

дополнително ќе се предвидат мерки заради обезбедување на реверзибилност на видовите и 

живеалиштата. 

 

7.9. Мерки за намалување на влијанието врз предел 

Имплементацијата на ЛУПД ќе има позитивно влијание на пределот од аспект на пејзажна 

и функционална компонираност со постојната инфраструктура (сообраќајна) и ќе делува 

како една урбанизирана целина. 

 

7.10. Мерки за намалување на влијанието врз материјални придобивки 

Влијанијата врз материјалните добра на локацијата на планскиот опфат може да се оценат 

како позитивни, затоа не се предвидуваат мерки за намалување на влијанијата. 

 

7.11. Мерки за намалување на влијанието врз културно и историско наследство 

При изработка на планска документација од пониско ниво, треба да се утврди точната 

позиција на локалитетите со културно наследство и во таа смисла да се применат плански 

мерки за заштита на недвижно културно наследство. 
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На локацијата која е предмет на изработка на ЛУПД нема евидентирано природно 

наследство. Но доколку при реализација на планот и изградба на објектот се регистрира 

природно наследство, потребно е да се запрат активности кои не се во согласност со целите 

и мерките за заштита на природно наследство. 

 

Со оглед на фактот што базните станици за мобилна телефонија по својата природа се 

објекти кои зафаќаат релативно мал простор и се лоцираат на повисоки коти од 

опкружувањето, нивната мала површина на зафат и позицијата во просторот не претставува 

опасност за узурпирање на недвижни културни добра. 

 

Доколку при изведувањето на земјаните работи за поставување на базна станица, се наиде 

на археолошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со 

културно- историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со чл. 65 од Законот 

за заштита на културно наследство (Сл. весник на РМ бр. 20/04, 115/07, 18/11 и 148/11), 

односно веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести 

надлежната институција за заштита на културното наследство во смисла на чл. 129 од 

Законот. 

 

7.12. Мерки за намалување на влијанија од несреќи и хаварии 

Во градежната фаза и експлоатацијата на базната станица, можни несреќи и хаварии кои 

можат да се случат се следниве: пожари, експлозии, контаминација на воздухот и други 

причини кои можат да доведат до загрозеност на човекот, материјалните добра и 

еколошката загрозеност на просторот. 

 

За избегнување на овие катастрофи и намалување на последиците се превземаат одредени 

методолошки постапки за планирање на просторот од аспект за заштита: 

 одржување на опремата и инсталациите за сигурност при користење на опасни 

материјали во разни технолошки процеси; 

 оценка на состојбите на природните компоненти на животната средина и степенот на 

загрозеност од појава на технички катастрофи; 

 анализа на меѓусебна зависност на природните услови и постојните технолошки 

системи; 

 заштита на животна средина од емисија на опасни материи; 

 заштита од пожар и експлозија; 

 вградување на сите заштитни мерки предвидени со елаборати за заштита како 

составен дел на проекти за одделни објекти; 

 правилно димензионирање на сообраќајници и тротоари; 

 едукација на население за заштита од евентуални технички катастрофи. 

 

Објектот е лоциран така да до него има непречен пристап за противпожарните возила.  
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Изработувачот на плановите задолжително треба да прибави мислење од Дирекција за 

заштита и спасување, во однос на застапеноста на мерките за заштита. При тоа потребно е 

да се применуваат задолжителни заштитни мерки наведени во следните закони и 

правилници: 

o Закон за заштита и спасување (Сл. весник на РМ бр. 36/04 и 87/04); 

o Упатство за содржина на проект за заштита од пожари (Сл. весник на РМ бр. 60/06); 

o Правилници излезени во Сл. весник на РМ бр.105/05, 74/06 и 31/06. 

 

Како заштита од пожар во објектот се предвидени неколку системи и начини за заштита од 

пожар. 

 

Како основен систем за заштита од појава на пожар и отстранување, односно спречување на 

причините за појава на пожар е системот за заштита од преоптоварувања и куси врски. Овој 

систем обезбедува автоматско прекинување на доводот на електрична енергија на местото на 

пожарот при појава на 20% преоптоварување на каблите или појава на куса врска. 

 

Во објектот е спроведен ТТ систем на заштитно заземјување кој се состои од четири воден 

систем за напојување, а земјата се користи како петти проводник. 

 

Во објектот сите метални делови кои во нормални работни услови не треба да бидат под 

напон, се поврзани кон заштитниот заземјувач на објектот. 

 

Освен основниот систем за заштита од пожар предвиден е и систем за автоматска детекција 

на пожар со термодиференцијален јавувач, кој реагира на одредена температура и врши 

активирање на системот за автоматско гасење. 

 

Во мирнодопски период може да дојде до појава на вонредни услови поради елементарни 

непогоди кои настануваат под дејство на природни сили: земјотрес, поплава, силен ветар, 

снег, наноси, лавини, лизгање и одронување на терен и слично. Многу од овие опасности 

можат предвреме да се предвидат, во кој случај можат да се преземат одредени 

организационо- технички мерки за нивно спречување или намалување на последиците. 

 

Природните појави можат да се јават и како комбинирани појави кај кои причинител е 

човекот, а последиците се резултат на природни сили (поплави предизвикани со рушење на 

брани, насочување на метеоролошките појави и предизвикување на вонредни состојби). 

 

Сеизмичките појави, земјотресите, се доминантни природни непогоди кои можат да имаат 

катастрофални последици врз човекот и природата. 

 

Просторот во рамки на опфатот според сеизмичките карактеристики е зона со висок степен 

на сеизмичност и очекуван интензитет од 80 по МКС скала. Намалување на сеизмичниот 

ризик и последиците може да се постигне со примена на соодветни економски мерки за 

заштита на создадените вредности (градежна интервенција на носивата конструкција на 
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постојните објекти заради зголемување на отпорноста на земјотрес), односно задолжителна 

примена на техничките нормативи за изградба на објекти од високоградбата во сеизмички 

подрачја. Во урбанистичките решенија се утврдува претпоставениот степен на урнатини, 

нивниот однос спрема слободните површини и степенот на проодност на сообраќајниците 

во случај на појава на урнатини. Со оглед на височината, растојанието и распоредот на 

објектите, како и широчината на радиусите на сообраќајниците, не постои опасност од 

големи урнатини кои би довеле до затрупување на сообраќајниците. Тоа значи дека е 

обезбеден приод за спроведување на акција за заштита и спасување и расчистување од 

урнатини. 

 

Предметниот локалитет припаѓа на регион со висок степен на загрозеност од воени 

дејствија. Според тоа во согласност со член 53 од Закон за заштита и спасување (Сл. весник 

на РМ бр. 36/04) задолжително треба да се применуваат мерки за заштита и спасување. Тоа 

опфаќа пред се изградба на објекти отпорни на сеизмички дејствија, обезбедување на 

противпожарни пречки, изградба на објекти и заштита и изградба на потребна 

инфраструктура. За ефикасна заштита на луѓето и материјалните добра, задолжително 

треба да се обезбедат средства за лична и колективна заштита. Начинот на изградба, 

одржување и користење на засолништа и други заштитни објекти е уредена со Уредбата за 

начинот на изградбата, одржувањето и потребниот материјал за засолнишни места (Сл. 

весник на РМ 80/05). 

 

7.13. Мерки за намалување на прекугранични влијанија 

Имплементацијата на планскиот документ нема да предизвика прекугранични влијанија, 

затоа не се препорачуваат мерки за намалување на влијанијата. 
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8. АНАЛИЗА НА АЛТЕРНАТИВИ 

Подготовката на Извештај за стратегиска оцена предвидува задолжително разгледување на 

алтернативи, кое може да се направи од аспект на избор на најдобро решение за локација, 

опции на намени предвидени во документот, потоа активности што би се предвиделе на 

планскиот опфат итн. 

 

Овие аспекти се разгледуваат со цел да се изнајде најдоброто решение кое ќе придонесе за 

максимална можна заштита на животната средина. 

 

Досегашниот начин на користење на просторот на предметната локација е алтернативно 

разгледуван како состојба да не се прави ништо, во смисла на предметната локација да не се 

гради предвидената базна станица за мобилна телефонија и локацијата во иднина да се 

користи за истата намена, односно неизградено земјиште. 

 

Изборот на оваа алтернатива се покажува како несоодветна, бидејќи во даден временски 

период предметната локација и понатаму ќе остане неатрактивна, а исто така и нема да 

дојде до подобрување на условите за живот, работа и комуникација на жителите од овој дел 

од регионот.  

 

Имплементацијата на предложениот плански документ, изградба на базна станица за 

мобилна телефонија, на предвидената локација се покажува поприфатлива во однос на 

разгледуваната варијанта од повеќе аспекти. 

 

Изборот на предвидениот опфат за изградба на базна станица за мобилна телефонија, како 

разгледувана алтернатива, опфаќа неколку позитивни аспекти и тоа: 

 во однос на одбраниот простор има поволна географска положба, добри 

микроклиматски услови и одлична диспозиција во однос на сообраќајната поврзаност 

со Илинден и пошироко со целиот северо- источен регион; 

 развојот на телекомуникациските системи претставува значајна детерминанта на 

идниот општествено- економски развој. Преносот на звук, слика, податоци и 

информации преку кабли, по пат на емитување, со релеи или сателити има значајно 

влијание и придонес во квалитетното извршување на секоја производна и услужна 

дејност. Преку дисперзија на мрежата и технологијата на дигиталниот радио 

комуникациски систем, се обезбедува достапност на неопходните информации до 

секој заинтересиран субјект; 

 изградбата и ставањето во функција на предвидените содржини ќе овозможи 

остварување на стопански и друг вид општествени функции со директни или 

индиректни економски ефекти; 

 предвиденото планско решение, како алтернатива, дава широки можности за 

заживување и иден развој на поширокиот простор на локацијата во разни насоки, 

односно дава можност од неатрактивна локација да прерасне во простор кој ќе даде 

голем придонес за развојот на локалната и економијата на регионот. 



 

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина                                                                          66 
 

We are evolving your ideas… 

9. ПЛАН ЗА МОНИТОРИНГ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Целта на Планот за мониторинг на животната средина е следење на ефектите од 

спроведувањето на планскиот документ. Планот за мониторинг ги следи ефектите врз 

животната средина и врз здравјето на луѓето.  

 

Планот треба да овозможи согледување на непредвидените негативни ефекти и преземање 

на соодветни дејствија за поправање на состојбата. Во случај на согледани негативни ефекти 

од спроведувањето на планскиот документ, органот кој го подготвува планскиот документ 

како и друго правно или физичко лице и здруженија на граѓани од областа на животната 

средина се должни за тоа да го известат органот на државна управа надлежен за работите од 

областа на животната средина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слика 18: Следење на ефектите од спроведување на планскиот документ 

 

Основните цели и користа од мониторингот на ефектите врз животната средина се:  

 следење на имплементацијата на активностите предвидени со планскиот документ; 

 следење на имплементацијата на мерките за контрола на влијанијата;  

 да се обезбедат податоци за понатамошно следење на состојбите во животната 

средина;  

 следење на состојбата во животната средина со цел навремено согледување на 

непредвидените влијанија од имплементацијата на Планот и управување со истите;  

 да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат 

придобивките во однос на заштитата на животната средина;  
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 утврдување кои активности треба да бидат превземени за редуцирање на влијанијата 

врз животната средина.  

 

Со цел да се изврши мониторинг на ефективноста на ЛУПД, потребно е следење на 

поставените индикатори и нивниот развој со што ќе се потврдат целите на Планот. За 

следење на индикаторите потребно е да се земат предвид и податоците за тековната состојба 

на животната средина.  

 

Следењето на состојбата на животната средина ја потврдува оправданоста и примената на 

предложените мерки за ублажување и нивната функционалност, што претставува голема 

придобивка во однос на заштитата на животната средина.  

 

Цели Предмет Индикатори Мониторинг 
Извори на 

верификација 

Подобрување на 

квалитетот на 

живеењето и 

зголемување на 

животниот 

стандард 

Население - Зголемен број на 

вработени; 

- Имплементирани 

инфраструктурни 

подобрувања 

- Зголемен приход по глава 

на жител;  

- Прираст на населението;  

- Зголемување на буџетот на 

Општината и пошироко; 

- Редовен попис на населението;  

- Статистички и финансиски 

извештаи;  

- Финансиски извештаи 

− Завод за 

статистика;  

−Министерство 

за финансии. 

Заштита на 

животната  

средина со 

имплементација 

на ЛУПД 

Сите медиуми на 

животната 

средина 

- Бројот на подготвените  

Студии за оцена на 

влијанијата врз животната 

средина/елаборати за 

заштита на животната 

средина. 

- Изготвен ЛЕАП за 

општина Илинден 

- Изготвен Регистар на 

загадувачи во општина 

Илинден 

- Мониторинг над спроведување на 

мерките дефинирани во Студиите за 

оцена на влијанијата врз животната 

средина/елаборатите за заштита на 

животната средина. 

- Мониторинг на спроведување на 

мерки, активности и планови од 

ЛЕАП 

 

-Општина 

Илинден 

Подобрување на 

квалитетот на 

воздухот 

Квалитет на 

амбиентален 

воздух 

- Имплементација на мерки 

од Студија и Елаборат 

- Донесување и 

имплементација на 

Програма за намалување на 

загадување на амбиентен 

воздух 

- Примена на обновливи 

извори на енергија;  

-Мониторинг на квалитет на 

амбиентален воздух;  

-Мониторинг на емисии од испусти во 

атмосферата од индустриските 

капацитети 

- Извештаи за 

реализација на 

Планот,  

- Општина 

Илинден 

Одржување на 

постојано ниво 

на флора и 

фауна 

Покарактеристич

ни влијанија 

Задржан број на првично 

идентификувани 

живеалишта 

Мониторинг над видовите на 

живеалиштата 

- МЖСПП  

 

Зачувување на 

квалитетот на 

почвата 

Почва - Применети планови за 

управување со отпад;  

- Селекција и 

класификација на отпад 

-Изведена канализациона 

мрежа; 

− Квалитетот на 

Мониторинг на квалитетот на почвата.  

- Општина 

Илинден 
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Цели Предмет Индикатори Мониторинг 
Извори на 

верификација 

амбиентниот воздух во 

дозволените граници. 

Минимизирање 

на отпадот, 

рециклирање и 

повторна 

употреба во 

тековните 

активности 

Медиуми на 

животната 

средина 

- Имплементација на 

програмите/плановите за 

управување со отпад за 

објектот/локацијата; 

- Определување на места за 

собирање и селектирање 

на комунален отпад и 

инертен отпад 

- Донесување на посебни 

правила за постапување со 

комунален и друг вид 

неопасен отпад 

- Имплементација на 

мерките, предложени во 

Студија за оцена на 

влијанијата врз животната 

средина/елаборат за 

заштита на ж. средина. 

Степен на имплементација на 

програмите за управување со отпад на 

планираниот опфат. 

Мониторинг на селектирање, 

собирање и транспорт на комунален 

отпад на локацијата 

Доставување на извештаи за 

управување со отпад 

 

- Општина 

Илинден 

Намалување на 

бучава 

Население, флора 

и фауна 

- Имплементација на мерки 

за намалување на бучава 

предвидени со Студија за 

оцена на влијанието врз ж. 

средина/елаборат за 

заштита на ж. средина 

- Поставување заштитни 

бариери 

- Извештаите од мерењето 

на бучава 

- Задржан број на првично 

идентификувани 

живеалишта 

- Евидентирани здравствени 

проблеми 

Мониторинг на нивото на бучава 

Мониторинг над видовите на 

живеалишта 

Статистички извештаи за 

здравствената состојба 

-Општина 

Илинден 

Минимизирање 

на појавите од 

несреќи и 

хаварии 

Медиуми на 

животната 

средина 

Примена на препораките 

дадени во студиите-

/планови и програми за 

заштита од несреќи и 

хаварии. 

Степен на имплементација на 

препораките дадени во студиите 

/планови и програми за заштита од 

несреќи и хаварии. 

Извештај за 

реализација на 

Планот. 

 

Табела 6: Постапка за мониторинг 
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10. НЕ-ТЕХНИЧКО РЕЗИМЕ 

Согласно Законот за животна средина (Сл. весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 48/10, 

124/10 и 53/11), Локалната урбанистичка планска документација за изградба на базна 

станица за мобилна телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, општина 

Илинден, претставува плански документ за кој е потребно да се спроведе постапка за 

Стратегиска оцена на животната средина и да се изготви соодветен Извештај. 

 

Извештајот е изработен согласно содржината на извештајот пропишана во Уредбата за 

содржина на извештајот за стратегиска оцена на животната средина (Сл. весник на РМ бр. 

153/07). 

 

Целта на постапката за стратегиска оцена на животната средина е идентификација и 

анализа на влијанијата врз животната средина, животот и здравјето на луѓето кои би 

произлегле со имплементација на планскиот документ. Постапката е спроведена во фазата 

на планирање, со цел сите идентификувани влијанија, односно соодветните мерки за 

елиминирање или контрола на влијанијата да се предвидат во најраната фаза на 

подготовката на документот, а потоа да се интегрираат целите на животната средина во 

подготвувањето и усвојувањето на документот. 

 

Постапката за стратегиска оцена на животната средина треба да обезбеди високо ниво на 

заштита на животната средина, спроведување на насоките од релевантни стратешки и 

плански документи и интегрирање на целите на животната средина во подготовката и 

усвојувањето на стратегии, планови и програми (плански документи), а во насока на 

промовирање на одржливиот развој.  

 

Локалната урбанистичка планска документација е изработена според одредбите за 

спроведување на Просторниот план на Република Македонија, Просторен план на општина 

Илинден, Стратегија за одржлив развој (Агенда 21), Законот за просторно и урбанистичко 

планирање, барањата во Програмата за содржината на ЛУПД, поблиска содржина и 

начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на 

ЛУПД. 

 

Согласно член 2 од Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка 

обработка на урбанистичките планови, оваа ЛУПД се состои од: Документациона основа 

и Планска документација. 

 

Документацијата на ЛУПД се состои од текстуално- аналитички дел, графичкиот дел и 

услови за градење на просторот, намена на објекти, регулационен план и површина 

наменета за градба со висински план, сообраќаен со нивелациски план и инфраструктурен 

план. 

 

Вкупната површина на планскиот опфат изнесува 144 м2.  
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Во граници на планскиот опфат за временски период за кој планот се донесува, одредено е 

земјиште за изградба на објекти од групата на класа на намени: 

 Е- инфраструктура. 

Основна класа на намена: 

 Е1- комунална инфраструктура/ градба за телекомуникациска инфраструктура- базна 

станица на ВИП Оператор/. 

 

При примена на оваа ЛУПД за се што не е дефинирано со параметрите и условите за 

планирање ќе се применуваат стандардите и нормативи утврдени со Правилникот за 

стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр.142/10, 64/11, 

98/11, 169/11, 45/12 и 63/12). 

 

На парцелата предвидена за изградба на базната станица, со површина 12,00 х 12,00 м. 

Теренот ќе биде профилиран на начин со кој ќе се обезбедува истек на атмосферската вода 

кон пониската страна и целиот ќе биде посипан со кршен камен.  

 

Потребниот број на паркинг места се одредува според намената на земјиштето и градбите и 

нивната големина, така за класата на намени Е1 – комунална инфраструктура, потребниот 

број на паркинг места се утврдува во зависност од конкретната намена на градбата, условите 

за градба и специфичните услови на локацијата. Во овој случај во консултации со 

инвеститорот, начинот на одржување на ваков објект и тимот на луѓе што би интервенирал 

во некој случај, доволно е 1 паркинг место. 

 

За пристап до базната станица ќе се користи пристапниот пат кој е наменет за движење на 

возила со брзина до 30 км/час. Широчината на пристапниот пат е 6,00 м.  

 

Органот, кој го подготвува планскиот документ, во претходна консултација со засегнатите 

органи од имплементацијата на ЛУПД, го определи обемот и деталноста на информациите, 

кои се дадени во Извештајот за стратегиската оцена на животната средина, што е дел од 

процедурата за стратегиска оцена на животната средина.  

 

Стратегиската оцена на животната средина ги зема предвид влијанијата врз животната 

средина и алтернативите во поширок обем, а исто така: 

 во претходна постапка ги зема предвид алатките кои би се користеле за да ја подржат 

формулацијата на стратегиската акција за одржлив развој; 

 овозможува зголемување на ефикасноста при донесување на одлуки; 

 овозможува систематски и ефективен приод кон животната средина од повисоко ниво 

при донесување на одлуки; 

 ги поддржува консултациите и учеството на јавноста. 

 

Извештајот за стратегиската оцена на животната средина содржи детали од планот, 

одредени програми и стратегии, како и други информации, кои се земени предвид при 

оцената на животната средина, односно содржи податоци за: 
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 постојната состојба на предметната локација; 

 можните влијанија врз населението, здравјето на луѓето, флората, фауната, почвата, 

водата, климатските фактори, материјалните добра, културното наследство, пејзажи и 

др; 

 предвидените мерки за заштита и намалување на влијанијата; 

 краток преглед на причините врз основа на кои се одбираат алтернативите; 

 состојба на животната средина без имплементација на планот; 

 план за мониторинг на животната средина. 

 

Целите на ЛУПД се да ги утврди параметрите потребни за издавање Услови за планирање 

на просторот за изработка на Локалната урбанистичка планска документација за изградба 

на базна станица за мобилна телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, 

општина Илинден. Воедно таа треба да ги даде и насоките за изработка на архитектонско- 

урбанистички проекти за специфична наменска употреба на земјиштето, како и идејни и 

главни проекти за објектите и инфраструктурните градби за истиот. 

 

Главна цел на планскиот документ е развој, организација и користење на просторот со што 

се овозможува поголема атрактивност на просторот, како значаен услов за раст на 

економијата и стандардот на живеење на луѓето, но при тоа да се обезбедат услови за 

заштита на вредностите во медиумите на животната средина. 

 

Иницијативата за градење на оваа базна станица за мобилна телефонија на предложената 

локација е во насока на реализација на планскиот концепт за квалитетно и константно 

покривање со сигнал за безжична комуникација на жителите од регионот. 

 

Искористувањето на конфигурацијата на теренот и другите природни фактори дава 

можност за реализација на планираните намени, односно содржини, кои се во интерес на 

општина Илинден, но и пошироко. 

 

Влијанијата, кои се претпоставува дека може да произлезат од имплементација на 

Локалната урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за мобилна 

телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, КО Кадино, општина Илинден, се разгледуваат 

од аспект на негативни влијанија и од аспект на идните бенефиции, односно позитивни 

влијанија. 

 

Подготовката на Извештајот за стратегиска оцена на влијанијата врз животната средина ги 

зема предвид влијанијата врз специфичните медиуми од животната средина со 

имплементација на предвидената планска документација во поширок обем. Додека пред 

изградба на поединечните објекти, кои влегуваат во состав на локацијата, ќе се пристапи кон 

подетална анализа на можните влијанија врз животната средина во конструктивна, 

оперативна и постоперативната фаза на објектот, согласно глава XI од Законот за животна 

средина (Сл. весник на РМ бр. 53/05, бр. 81/05, бр. 24/07, 159/08 , 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11) - 
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Барања за изработка на Оцена на влијанието врз животната средина на одредени проекти 

или согласно член 24 од истиот Закон. 

 

Влијанијата врз специфичните медиуми од животната средина ќе бидат елиминирани или 

ефективно намалени доколку при изведбата на овој комплекс се применат мерките, 

дефинирани во планската документација за изградба на објектот, овој документ, како и 

мерките кои ќе бидат дадени во поединечните студии за оцена на влијанијата врз животната 

средина и елаборатите за заштита на животната средина, од изградбата на посебните 

објекти. При изработката на плански и програмски документи, со кои се планира 

изведување на проекти, треба да се земе предвид и анализата на алтернативи, која се прави 

од аспект на избор за најдобро избрано решение за намена на локацијата, од аспект на 

економска оправданост, финансиски можности и заштита на животната средина. 

 

Стратегиската оцена на животната средина вклучува мерки за мониторинг на сите 

значителни идентификувани позитивни и негативни ефекти. Планот за мониторинг на 

животната средина дава можност за систематско набљудување, испитување и оценување на 

загадувањето и состојбата на медиумите и областите на животната средина во целина како и 

идентификација и регистрирање на изворите на загадување на одделните медиуми и 

областите на животната средина. 

 

Исто така, Планот за мониторинг овозможува воспоставување на интерактивна врска помеѓу 

сите вклучени страни и претставува основа за надлежните институции, да го контролираат 

процесот на спроведување на законската регулатива и да донесуваат правилни одлуки. 

 

Со цел да се изврши мониторинг на ефективноста на ЛУПД, потребно е следење на 

поставените индикатори и нивниот развој со што ќе се потврдат целите на ЛУПД. 

 

Бенефитот од спроведување стратегиската оцена на животната средина е: 

 флексибилност; 

 консензус во процесот на планирање; 

 интегрирање на социјалните, економските и аспектите на животната средина; 

 меѓусекторска соработка; 

 земање предвид на регионалните потреби и цели; 

 конзистентност со стратешките определби за одржлив развој. 

 

Доколку сите согледувања дадени во Извештајот за стратегиска оцена на животната средина 

бидат земени предвид и бидат имплементирани во Локалната урбанистичка планска 

документација ќе се избегнат сите несакани последици, што значи ќе се заштеди време и 

пари што е само дел од целите на стратегиската оцена на животната средина. Исто така ќе 

се обезбеди заштита и одржлив развој на ресурсите, заштита на медиумите во животната 

средина и здравјето на луѓето. Извештајот за стратегиска оцена на животната средина 

содржи вистинити и реални информации во простор и време, кои ќе им помогнат на 

носителите на одлуки на повисоко ниво. 
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11. ИНФОРМАЦИИ ЗА ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА 

  

 

 

 



 

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина                                                                          74 
 

We are evolving your ideas… 

12. КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА 

 

 

1) Техничка документација поврзана со Локалната урбанистичка планска документација 

за изградба на базна станица за мобилна телефонија, СKO 5214, на КП 1333/1 и 1332, 

КО Кадино, општина Илинден 

2) Просторен план на Република Македонија (2002 – 2020) 

3) Втор национален еколошки акционен план на РМ (2006) 

4) Стратешкиот  план  за  локален економски  развој  на  општина  Илинден  2006–2011 

година; 

5) Локалниот акционен план за животна средина за општина Илинден (ЛЕАП, 2006– 

2012 година) 

6) Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ 

бр.142/10, 64/11, 98/11, 169/11, 45/12 и 63/12) 
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ПРИЛОГ 1: ДРД ОБРАЗЕЦ 

 



 

Нацрт извештај за стратегиска оцена на животната средина                                                                          76 
 

We are evolving your ideas… 

ПРИЛОГ 2: ОДЛУКА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА СОЖС 
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ПРИЛОГ 3: МИСЛЕЊЕ ОД МЖСПП ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА 

ЗА СОЖС 

 

 

 

 


