
 

                   
  
 ОПШТИНА ИЛИНДЕН 

 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 
Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на 
Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), 
Општина Илинден, на ден __.12.2013 година, донесе  
 

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена 
 

1. За планскиот документ- Локална урбанистичка планска документација за изградба 
на Базна станица за мобилна телефонија Кадино 2 на КП бр.841/3 КО Кадино, општина 
Илинден, која се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(Сл.весник на РМ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13) 
Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на 
урбанистички планови (Сл.весник на РМ бр.78/2006) и Правилникот за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13 и 
95/13), не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната 
средина согласно член 65 од Законот за животната средина. 
 
2. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување 
односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на 
општина Илинден на следната веб адреса/и: www.ilinden.gov.mk  
 
3. Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има 
влијание врз животната средина од член 65 став (4) од Законот за животна средина и 
врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и 
образецот на одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска 
оцена и на формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на 
стратегиска оцена донесувањето на планскиот документ- Локална урбанистичка 
планска документација за изградба на Базна станица за мобилна телефонија Кадино 2 
на КП бр.841/3 КО Кадино, општина Илинден нема да има влијание врз животната 
средина од следните причини: се работи за мал опфат (120м2) и влијанието врз 
животната средина од активностите е мало, а истото треба да се обработи на ниво на 
проект во Елаборатот за заштита на животната средина. 
 
4. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до општина Илинден во рок од 15 
дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната 

 
 

 
 

                                                                                                   Општина Илинден              
                                                                                               Градоначалник 

                                                                                                   Жика Стојановски 
  
 

http://www.ilinden.gov.mk/
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Податоци за органот кој го изработува планскиот документ 
 
 

Назив на планскиот 
документ 

Локалната урбанистичка планска документација за изградба на 
базна станица за мобилна телефонија Кадино 2 на КП 841/3 КО 
Кадино -општина Илинден 

 
Орган надлежен за 
изработка на 
планскиот 
документ 

Општина Илинден 

Орган надлежен за 
донесување на 
планскиот 
документ 

Општина Илинден 

 

Податоци за изработувачот на планскиот документ 

Име на лицето 
овластено за 
подготвување на 
планскиот 
документ 

Јулијана Димитриевска 

 
Назив на 
работното место 

Раководител на Одделение за урбанизам, комунални дејности и 
заштита на животна средина 

 
Контакт податоци 
за лицето 

02/2571-703 лок 122, 070/359-454 
urbanizam@ilinden.gov.mk 
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Основни податоци за планскиот документ 
Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или 
друга одредба) 

Закон за просторно и урбанистичко планирање- пречистен текст (Сл.весник на РМ бр.51/05, 
137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13 и 163/13), Правилникот  за  поблиска  содржина, 
размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови (Сл. весник на РМ, бр.78/06) и 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. весник на Р.М, бр. 63/12, 
126/12, 19/13 и 95/13). 

Дали се донесува нов плански документ или се вршат измени на постојниот? 
ДА  
НЕ  

Доколку се врши измена на постоечки плански документ наведете го називот на стариот 
плански документ и причините за негово изменување? 

/ 

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

Да, просторно и урбанистичко планирање 

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

Да  
Не  

 
Член: 3 

 
Точка: 13 

 
Алинеја: / 

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

Не 

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

Да, површината на планскиот опфат изнесува 120 м2, организирана како една градежна 
парцела, на која ќе се одвиваат функции Е-инфраструктура,класа на намена Е2-комунална 
супраструктура 

Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната 
одлука која ќе се донесе. 



Страна  3 од 8 
 

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. 

Оваа ЛУПД се донесува со цел на предвидената локација да се изгради базна станица за 
мобилна телефонија Кадино 2 на КП бр.841/3 КО Кадино- општина Илинден. 

Урбанизацијата на просторот ќе овозможи систем за комуникација и поврзување со другите 
комуникациски системи во државата и надвор од неа и целта е да се обезбеди целосна 
покриеност со сигнал во сите делови од државата и има важна улога во остварувањето на 
концептот за обезбедување на квалитетни комуникации, кои се еден од најважните чинители 
за општиот развој на општеството. 
Со ЛУПД се предвидува класа на намена на земјиштето- Е2 комунална супраструктура. 

Планскиот опфат зафаќа површина од 120 м2 (во согласност со усвоена Планска програма)  

Според тоа, предметната ЛУПД за изградба на базна станица за мобилна телефонија Кадино 
2 на КП бр.841/3 КО Кадино- општина Илинден претставува плански документ за кој не е 
потребно да се спроведе постапка за Стратегиска оцена на животната средина заради фактот 
што дејноста која ќе се реализира во просторот нема да генерира емисии во животната 
средина, кои ќе реперкуираат со значителни влијанија врз медиумите во животната средина и 
жителите. 

 

 

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

 Урбанистичко планирање на просторот 

Периодот за донесување на планскиот документ. 

/ 

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

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

 Границата на планскиот опфат е следната: 
- На север се граничи со КП 841/2 
- На исток се граничи со КП 841/4 
- На југ се граничи со КП 840 
- На запад се граничи со КП 826 
  Мапа е приложена во прилог 

Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот 
документ и дали истите се содржани во акт или документ. 

Да  
Не  

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

Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ. 

Планскиот опфат се наоѓа западно од село Кадино, во атарот на село Кадино 
Планскио опфат на ЛУПД кој ќе се реализира на КП 841/3 КО Кадино, опфаќа земјиште кое во 
основа е дефинирано како парцелирано градежно земјиште (градежна парцела) за изградба на 
базна станица. 
Во објектот кој ќе се гради во планскиот опфат нема да се одвиваат дејности, нема да 
престојуваат вработени. Извршени се повеќе теориски и практични истражувања и добиени се 
индикации за влијанието врз човековото здравје. Дозволените максимални вредности на 
изложување на нејонизирачки зрачења на луѓето се регулирани во Правилникот за 
максимални вредности на изложување на нејонизирачки зрачења на луѓе (Сл.Весник на РМ 
бр.50/90). Мобилните оператори при инсталирање на базни станици треба да ја почитуваат 
густината на моќности на зрачење која не смее да надмине 2W/m2. Во процедурата за издавање 
на дозволи за поставување на базни станици треба да се вклучат и други релевантни 
институции (Министерство за здравство, Републички завод за здравствена заштита). Со 
реализација на базната станица не се можни извори на емисии, кои може да дадат допринос 
во постојната состојба на медиумите од животната средина на предметното подрачје, затоа не 
треба да се спроведува процедура за СОЖС, влијанијата ќе се анализираат на ниво на проект 
во елаборатите на животната средина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Веројатноста, времетраењето, 
фреквентноста и поврзаноста 
на влијанијата 

 
Во оперативната фаза на планскиот опфат не се очекуваат 
емисии во воздухот од производните активности, но се 
очекуваат емисии од превозните средства, зголемена 
фреквенција на возила, генерирање на комунални 
отпадни води, бучава и отпад, кои доколку соодветно не 
се управувани може да предизвикаат негативни влијанија 
врз медиумите од животната средина и здравјето на 
населението. Осетливи рецептори нема во непосредна 
околина. Влијанијата врз населението разгледувани од 
социоекономски аспект се предвидуваат како долгорочни 
позитивни влијанија. Додека влијанија врз медиумите од 
животната средина и здравјето на населението се 
оценуваат како можни негативни, но со мал интензитет, 
кои можат да се елиминираат или значително намалат со 
примена на мерките за заштита, предвидени во 
програмата за заштита на животната средина, која е 
составен дел на елаборатите за заштита на животната 
средина 

 
 

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

 
 
 
 не 
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Прекугранична природа 
на влијанијата 

 
не. 

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

Доколку несоодетно се управува со базната станица, 
можни се појави на ризици, несреќи и хаварии кои може 
да имаат негативни влијанија врз медиумите од животната 
средина и безбедноста на луѓето  

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

Опфатот на планскиот документ е една градежна парцела, 

со површина од 120 м2, која се наоѓа во атарот на село 
Кадино- општина Илинден. Локалитетот што е предмет на 
Локалната урбанистичка планска документација излегува 
на пристапен пат. 
Засегната попоулација се жителите на село Кадино кои се во 
непосредна близина на опфатот. Бројката на засегнатата 
популација е минимална  

 
Потенцијалните економски и социјални влијанија кои би ги предизвикал планскиот 
документ како што се: 

Изградбата на објектот предвиден со ЛУПД ќе резултира со подобрување на комуникација и 
поврзување со другитекомуникациски системи во државата и надвор од неа. Градби со ваква 
намена се лоцирани на цела територија на Р.Македонија со цел да се обезбеди целосна 
покриеност со сигнал во сите делови од државата. Квалитетната комуникација е една од 
најважните чинители за општиот развој на општеството. Преку дисперзија на мрежата и 
технологијата на телекомуникацискиот услужен сервис, се обезбедува достапност на 
непходните информации до секој субјект. Развојот на телекомуникационите 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 
ќе даде придонес во интегрирањето на човековиот ресурс во сите актуелни локални, 
национални и светски збиднувања 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на 
планскиот документ: 

Подрачјето не се наоѓа во заштитен простор, ниту може да се окарактеризира како 
ранливо. Вредноста на засегнатата област може да се квантификува како мала. 

Посебни природни 
карактеристики или 
културно наследство 

 
Не е евидентирано  

Надминувањата на 
стандардите за квалитет 
на животната средина 
или граничните 
вредности 

 

Не се очекува надминување на стандардите за квалитет на 
животната средина, ниту пак на граничните вредности.  
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Интензивна употреба 
на земјиштето 

 
Во границите на опфатот не постои изграден градежен фонд. 
Досегашната употреба на земјиштето е за земјоделие. 

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

 
 
 
Нема 

Објаснете го степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на 
проекти и други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите 
за работа или според одредувањето на ресурсите: 
 
Планскиот опфат не е поврзан со водоводна и канализациона мрежа за фекални и 
атмосферски води и нема потреба истиот да се поврзе бидејќи во објектот нема постојан 
престој на луѓе, а ќе биде поврзан на електроенергетската мрежа преку новопредвиден мерен 
ормар. Објектот сообраќајно е поврзан. На опфатот ќе се гради објект за кој задолжително 
треба да се изготви соодветна документација за заштита на животната средина-Елаборат за 
животна средина 
Објаснете ја околината во близина на проектот односно активноста која се планира да 
се спроведе со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната 
средина. (пр. планот предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на 
индустриска зона, објаснете дали индустриската зона ќе има влијание врз животната 
средина на планираните резиденцијални проекти): 

Планскиот опфат се наоѓа во непосредна околина на земјоделско земјиште. Единствени 
активности во непосредна близина на опфатот се земјоделие и домување. Посстојните објекти 
и активности во опкружувањето допринесуваат за одредени промени во квалитетот на 
медиумите од животната средина. Предвидените активности во планскиот опфат ќе бидат 
мали извори на емисии- густина на моќност на зрачење, кои ќе се контролирани и сведени во 
границите на максимално дозволени концентрации дефинирани во националната правна 
рамка. Особено внимание треба да се посвети на имплементацијата на мерките за заштита од 
зрачење. 
 
Објаснете ја важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на 
животната средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој(да се 
наведе дали обемот на планскиот документ придонесува кон одржливоста и 
намалување на еколошките проблеми. Пр. еден инфраструктурен план може да има 
поголеми влијанија врз животната средина отколку некој образовен план на 
наставните планови). 
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Имплементацијата на планските содржини предвидени со ЛУПД, со контролирани емисии во 
медиумите од животната средина ќе допринесе за обезбедување на квалитетни комуникации кои 
се важни чинители за општиот развој на општеството. 
Вода: На предметната локација не се генерираат санитарни и атмосферски отпадни води. 
Почва: Несоодветно управување со емисиите во воздух, генерирани во рамките на планскиот 
опфат може да го нарушат квалитетот на почвата. 
Природно и културно наследство: На предметната локација не е евидентирано природно и 
културно наследство. 
Пејзаж: Планскиот опфат не располага со карактеристичен природен пејзаж 
Транспорт: Нема зголемена фреквенција на возила по сообраќајниците во општина Илинден 
Енергија: Нема зголемена потрошувачка на енергетските ресурси 
Отпад: Нема генерирање на отпад 
На ниво на проектна документација, во елаборатот за заштита на животната средина ќе се 
регулира управувањето со сите можни емисии.  

Кои еколошки проблеми се релевантни за планскиот документ. Опишете зошто истите 
се релевантни и опишете ја нивната природа и сериозност (објаснете ги проблемите 
кои спроведувањето на планскиот документ може да ги предизвика или да доведе до 
нивно зголемување, проблемите кои може да го забават неговото спроведување, како и 
проблеми кои спроведувањето на планскиот документ може да ги реши или намали) 

Во планскиот опфат не постојат еколошки проблеми, кои треба да бидат разгледувани на 
повисоко ниво. Можните влијанија ќе бидат разгледувани во елаборатот за заштита на 
животната средина 

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

 
Планскиот опфат досега не е третиран со урбанистичка документација. Планирањето на 
просторот се врши согласно просторниот план на РМ чии насоки се дефинирани во Условите за 
планирање на просторот изработени од Агенцијата за планирање на просторот.  

Исто така, изработката на оваа ЛУПД има допирни точки со:  
- Национална стратегија за економски развој на РМ; 
- 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; 
- Стратегија за локален економски развој на општина Илинден 2012–2016 година; 

   -   Локалниот Акционен План за животна средина за општина Илинден (ЛЕАП, 2006– 2012 
година). 

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

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

Пред изградба на објектот, кој влегува во состав на ЛУПД во постапка за добивање на одобрение 
за градење ќе се изработи најмалку Елаборат за заштита на животната средина. На тој начин ќе 
се обезбеди дека управувањето со отпад, емисии во воздух, бучава и сл., ќе биде соодветно 
регулирано.  
 

 

 
 

 
          ИЗЈАВА 

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