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Технички број: 01-S-10

На барање на нарачателот ОПШТИНА ИЛИНДЕН (за потребите на АЛТЕРНАТИВ
ЕНЕРЏИ дооел, со седиште на ул. Цар Самоил бр. 24, Куманово), согласно договорот
бр.03/03-10, ЕВОЛВИНГ ДОО Скопје подготви Извештај за стратегиска оцена за планскиот
документ Локална урбанистичка планска документација за изградба на соларна електрана
со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци - 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 соларна електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци -
Општина Илинден, е плански документ за кој задолжително 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 од 20.12.2007 год.).

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 одржлив 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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Слика 1: Процедура на постапката на стратегиска оцена на животната средина

Слика 2: Постапка за утврдување на неопходноста од спроведување на стратегиска оцена (SEA) за плански
документ кој го подготвува локалната управа

Одлука за изработка на плански
документ

Утврдување на потребата од СЕА

Определување на обемот на СЕА

Подготовка на Извештај за
стратегиска оцена

Оцена на соодветноста на
Извештајот

Одлука за усвојување на
планскиот документ И
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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.

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, што Собранието на Република
Македонија го донесе на 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. Во него се предвидуваат мерки за заштита и унапредување
на животната средина и природата, заштита од воени разурнувања, од природни и
технолошки непогоди. Согласно Измените  дополнувањето  на Законот за просторно и
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ. Бр.91/09) создадени се услови за изработка на
Локална урбанистичка планска документација (ЛУПД) 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, ЛУПД може да се донесува за подрачје од
рурален карактер, односно за градби надвор од градовите и другите населени места, со
определување на урбанистичка парцела.

Предметната локација, на КП 289/1, КО Ајватовци - Општина Илинден, каде се поставува
соларна електрана со придружни содржини и водови со снага до 1 MW, е опфатена во
рамките на урбаниот опфат на  Просторниот  план на Република Македонија. Според него
изработени се условите за планирање на просторот од Агенцијата за планирање на
просторот- Скопје, Република Македонија, со тех.бр. 02710, согласно кои од Министерството
за животна средина и просторно планирање е добиено решение за Услови за планирање на
просторот со број 15-356/4 од 12.02.2010 година (прилог бр.2).

Постапка за изготвување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на
соларна електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци - Општина Илинден, е
покрената по барање на фирмата АЛТЕРНАТИВ ЕНЕРЏИ дооел, со седиште на ул. Цар
Самоил бр. 24, Куманово.

Според член 50-а од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М.
51/05, бр.137/07 и 91/09) со Локалната урбанистичка планска документација може да се врши
уредување и користење на просторот со определување на градежна парцела во и вон
планскиот опфат, како и да се уредува и користи просторот во рамките на формирана
градежна парцела, за градби утврдени со закон како градби од трета, четврта и петта
категорија, а заради реализација на инвестициски проекти од значење за Општината.

Во планскиот опфат може да се уредува користење на просторот со ЛУПД доколку не е
оформена градежна парцела, ако до истата постои изградена сообраќајна секундарна
инфраструктура и за изградба на инфраструктурни градби и водови.

Користејќи ја ажурираната геодетска подлога изработена од овластена фирма ГЕО ПРЕМЕР
КАТ дооел- Скопје,  ДПУП БИЛД од Скопје има изработено Локална урбанистичка планска
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документација согласно Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка
обработка на урбанистичките планови и Правилникот за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ 78/06, 140/07 и 12/09).

Согласно Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на
урбанистичките планови, оваа Локална урбанистичка планска документација се состои од:
документациона основа и планска документација. Документационата основа претставува
основен појдовен елемент во методолошкиот процес на истражување и истата ќе послужи
како основа за изработка на планската документација. Со анализа на просторот во рамките
на опфатот, се добиваат потребните информации за постојната состојба и комуналната
опременост па се до можностите за понатамошно користење на просторот.

Документационата основа е изготвена врз основа на:
 Ажурирана геодетска подлога изготвена од овластена фирма;
 Теренско снимање на просторот од страна на стручна екипа на извршителот (состојба

2010 година);
 Аналитичка обработка на евидентираните податоци;
 Постојна урбанистичка документација.

Документационата основа содржи:
 Анализа на постојната организација на просторот;
 Анализа на постоен градежен фонд, сообраќајна и комунална инфраструктура;
 Анализа на досегашната урбанистичка документација;
 Оценка на можности за просторен развој.

Во текстуалниот и графичкиот дел даден е краток историјат на планирањето и уредувањето
на подрачјето на планскиот опфат и опис на неговите граници, предмет и причина за
изработка на ЛУПД, инвентаризација на изграден градежен фонд и инфраструктура и
анализа на добиените податоци. Од сето ова утврдено е дека во планскиот опфат нема
изградени објекти.

Планската документација која исто така е презентирана во текстуален и графички дел, се
состои од:
o Вид на планот,
o Географска и геодетска местоположба со граница на планскиот опфат,
o Планска програма,
o Опис и образложение на плански решенија за изградба,
o Инфраструктура,
o Економско образложение,
o Мерки за заштита,
o Услови за градба (општи и посебни),
o Нумерички и билансни показатели,
o План на намена на површини, Регулационен план и план на површини за градење,

Инфраструктурен план, Синтезен план .
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Просторното и урбанистичко планирање претставува континуиран процес усогласен со
развојната и економска политика на Македонија.

Пристапот, содржината и методот на работа на ЛУПД се базира на одредбите од Законот за
просторно и урбанистичко планирање.

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, јавни и општествени
функции, 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 планскиот опфат, 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:

 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.
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2.2. Опис на планскиот документ

Просторот дефиниран за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на соларна електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци- Општина
Илинден, се наоѓа во Општина Илинден, северо– северозападно од селото Ајватовци, на
надморска височина од 300-400м.

До локалитетот има обезбедена сообраќајна секундарна инфраструктура, од постојниот
пристапен пат до парцелата која е предмет на оваа Локална урбанистичка планска
документација.

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. Границите
на планскиот опфат се поклопуваат со новоформираната  градежна парцела 1.1, како дел од
КП 289/1,  КО Ајватовци, Општина Илинден.

Дефинираниот простор за изработка на наведениот плански документ зафаќа  површина од
20000 м2 или 2 ха.

Во геодетскиот елаборат за нумерички податоци дадени се координатите по х и у за
деталните точки што ја формираат локацијата (прилог бр.1).

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 потерби на самата општина, населеното
место  и неговото опкружување.

На геодетската подлога, изработена од овластена фирма ГЕО ПРЕМЕР КАТ дооел- Скопје,
ажурирана е состојбата на просторот, со сите свои параметри на поставеност, димензии и
висински точки на предметната локација и нејзината околина.

До локалитетот има обезбедена сообраќајна секундарна инфраструктура, од 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 пристапна улица и простор за
манипулација на теренско возило за интервенции на истата, на земјиште со обезбедено
право на службеност и пристап.
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За предметниот плански опфат добиени се основните урбанистички показатели кои
табеларно се средени.

Намена на просторот и градежен фонд
Предметниот плански опфат е со површина од 20000 м2 или 2 ха со намена НЗ– неизградено
земјиште.

Билансни показатели

Реден број
Намена на
површини

Класа на намена
Површина на

парцели
процент

Шифра м2 %
289/1 Неизградено

земјиште
НЗ 20000 100.00%

Слика 3: Граница на плански опфат
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Слика 4: Ажурирана геодетска подлога

Слика 5: Документациона основа
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Слика 6: Синтезен план- планска документација

Комунални објекти и инсталации
Сообраќај
Во однос на постојната сообраќајна мрежа, Соларните електрани со снага  од 1 MW е
лоцирана непосредно до земјен пат кој е геодетски регистриран и заведен во катастар на РМ.
Патот е со променлива широчина од 2-4 м’ и се употребува само за пристап до веќе
поставените инфраструктурни градби кои се наоѓаат во близина на предметната локација.

Земјениот пат се надоврзува на регионалниот патен правец
- Р-101 – (Граница со Р. Србија- Табановце- Куманово- Скопје- врска со Р-103)

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



Извештај за стратегиска оцена на животната средина 16

We are evolving your ideas…

Слика 7: Инфраструктурен план

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
(Сл.весник на Р.М. 51/05, бр.137/07 и 91/09), во тие градежни парцели не се утврдуваат услови
за идна градба.

Слика 8: Снимка на бесправно изградени градби
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Анализа и можности за просторен развој
Од анализата на постојната документација и просторните можности на локалитетот
произлегуваат можности за реализација на потребните програмски содржини и можност за
добар просторен развој на Републиката.

Во функција на определбите за одржлив развиј во енергетскиот сектор и искористување на
алтернативните енергии, проектот целосно се вклопува во планскиот развој на Република
Македонија. Предвидениот капацитет и планираното производство  на електрична енергија,
условен од поволните метеоролошки услови, во регионот на Општина Илинден, ќе дадат
свој придонес во енергетскиот биланс на државата.

Со реализацијата на овој Проект ќе се придонесе за следното:
 Проектот ќе одигра важна улога за задоволување на растечките потреби и побаривачка

на енергија во Македонија, како и за зголемување на сигурноста во однос на
снабдувањето со енергија.

 Проектот ќе има значаен ефект врз зголемување на енергетската ефикасност во
државата и врз намалување на емисиите на штетни супстанци по единица моќност.

 Се очекува проектот да го стимулира енергетскиот и индустрикиот развој преку
привлекување нови странски инвестиции, како и да ја подобри енергетската позиција
на земјата во регионот.

 Бенефиции во локалниот и националниот социо-економски развој.

Заклучок од аналитичко-истражувачкиот дел
Како резултат на аналитичко истражувачкиот процес на постојната состојба, констатирано е
следното:
 Вкупна површина на предметниот плански опфат изнесува 20000м2 Просторот во

предметниот плански опфат е градежно неизградено земјиште.

Од анализата на постојната состојба произлегува:
 Постојната состојба на подрачјето од аспект на природните карактеристики,

географски, геолошки, геомеханички, сеизмички, климатски, хидрографски,
историски, демографски, економски и стопански, нема да претпат промени со
изградбата на Соларна електрана со снага од 1 MW.

Можности за просторен развој
Према 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);
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 оптимално димензионирање на комуналната инфраструктура.

Локална урбанистичка планска документација со доследна примена на актуелната законска
и подзаконска регулатива, треба да предложи развој што ке 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. 02710 согласно кои од Министерството за животна средина
и просторно планирање е добиено решение за Услови за планирање на просторот со број
15-356/4 од 12.02.2010 година.

Според Просторниот план на  Република Македонија се изработени услови за планирање на
просторот за изработка на Локална урбанистичка планска документација. Условите за
планирање на просторот, 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.

Согласно заклучните согледувања дадени во условите за планирање на просторот, на
просторот предвиден за изработка на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на соларна електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци, Општина
Илинден, се наоѓа во Општина Илинден, нема конфликтни точки со постојната и планирана
енергетска инфраструктура. Во близина просторот на планската документација нема
евидентирано природно наследство.

Основна стратешка определба на Просторниот план на Републиката е остварување на
повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на државата и
обезбедување на услови за значително поголема инфраструктурна интеграција. Развојот на
телекомуникациските системи претставува значајна детерминанта на општественио-
економскиот развој.

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.

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.
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Учеството на поединечните класи на намени Е1, Е2 и Е3 во основната класа на намени не се
утврдува, бидејќи зависи од архитектонско – урбанистичкиот проект.

Со проектот за Соларна електрана со снага од 1MW на предметната локација е предвидено
да ги содржи следните објекти.
- фотоволтаични модули
- носачи за модули
- инвентор со трансформатор
- жичана ограда

Начинот на производство на електрична енергија е искористување на сончевите зраци, кои
удираат во сончевите панели и директно ја претвараат сончевата енергија во електрична.

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................................ 20000м2

 Површина под градба ................................ .18855м2

 Бруто развиена површина ................... ….18855м2

 Максимална височина на градба.....................7 м
 Процент на изграденост .................................. 94%
 Коефициент на искористеност ........................ 0,94

Економско образложение

Во функција на определбите за одржлив развој во енергетскиот сектор и искористување на
алтернативните енергии, проектот целосно се вклопува во планскиот развој на Република
Македонија. Предвидениот капацитет и планирано производство на електрична енергија,
условен од поволните метеоролошки услови, во регионот на Општина Илинден, ќе дадат
свој допринос во енергетскиот биланс на државата.

Инсталацијата е нова и изградбата на фотволтаичните ќелии ќе следува по добивањето на
одобрение за градба. Проектираниот капацитет за производство на електрична енергија е 1
MW. Реализација на проектната активност ќе се одвива во три фази.

Сончевата енергија е моќен извор на обновлива енергија. Оваа енергија лесно се акумулира
и не предизвикува загадување на животната средина, што ја прави многу поволен извор за
добивање на топлинска енергија или електрична енергија.

Во овој проект се планира поставување на систем од фотоволтаични (соларни) ќелии кај
кои сончевите зраци удираат во сончевите панели и сончевата светлина директно се
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претвара во електрична, па функционираат како исклучително еколошки прифатливи.
Благодарејќи на долгиот животен век и едноставната градба фотоволтаичниот систем е
погоден за поставување на локалитети каде може да се поврзе со постоечката
електроенергетска мрежа како нејзино надополнување, како што е случајот во овој проект.
Поврзувањето на фотоволтаичните ќелии е преку трансмисиони електрични водови
(подземни кабли) до трафостаница, а потоа со надземен кабел до далновод на постоечката
електроенергетска мрежа.

Основната дејност на АЛТЕРНАТИВ ЕНЕРЏИ М дооел, експорт импорт Куманово, е
производство на електрична енергија преку поставување на фотоволтаични колектори,
односно соларни ќелии при што се искористува сончевата енергија

Користењето на сончева енергија во поголем обем е ограничено поради фактот што за
поставување соларни табли/колектори се потребни големи површини, како и големи
промени во количината сончево зрачење. При оптимални услови, на површината на Земјата
може да се добие 1 KW т2 инсолација, меѓутоа вистинската вредност зависи од локацијата,
годишното време, периодот од денот, временските услови итн.

Постојат две главни методи за искористување на овој извор на енергија. Првата вклучува
инсталирање сончеви бојлери. Во нив водата врие, а потоа испарува како резултат на
сончевата енергија, која се насочува со подвижни огледала. Пареата која се создава од
бојлерот се користи во парна турбина. Потребни се огромни површини за да се сместат
ваквите сончеви бојлери: на пример, една електрана од 80 М/Д/ се состои од 852 бојлера, од
кои секој зафаќа површина од 100 гп во дијаметар. Втората метода вклучува користење
соларни ќелии, односно фотоволтаични ќелии, кои директно ја претвараат сончевата
енергија во електрична, како што е случајот во овој проект.

Економското образложение за начинот, обемот и динамиката на финансирање на
реализација на планското решение на Локална урбанистичка планска документација за
изградба на соларна електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци, Општина
Илинден, ги опфаќа сите трошоци за планирање, уредување на замјиштето за изградба на
објектите и партерно уредување.

Во споредба со постојната неизградена површина и планската 18855 м2 вкупно изградена
површина се гледа дека во планското решение имаме поголема искористеност на
земјиштето со што се добива повеќе комуналии за Општината.

Услови за изградба

Овие услови за изградба, се составен дел на оваа Локалната урбанистичка планска
документација за изградба на соларна електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО
Ајватовци - Општина Илинден, се правец за поквалитетна реализација на истиот.  Истите се
поделени на општи и посебни услови за градба.
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Општи  услови за изградба
На парцелата  предвидена за изградба на соларна електрана со снага од 1 MW, површината
за градба изнесува 20000 м2 или 2 ха. 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, доволни се 2 паркинг места.

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  3,50 м.

При примена на планските решенија на ЛУПД, за што не е регулирано со овие услови да се
применуваат стандардите и нормативите утврдени со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр. 78/06,140/07 и 12/09).

Посебни услови за изградба
Во планскиот  опфат се предвидува изградба на обејкт со намена Е1-комунална
инфраструктура.

Градежна парцела: 1.1
Намена: Е1- комунална инфраструктура
Парцелација: оформување на нова градежна парцела
Висина на венец: 7 м
Број на катови: П
Паркирање: 2 паркинг места.

Предвидена е површина за комплекс на градбит:
 Површина на градежна парцела.............................. 20000 м2
 Вкупна површина за градба .......................................18855 м
 Бруто развиена површина за сите објекти.............. 18855 м2

Природа на зафат: Новопланирани градежни објекти

На површината на градежната парцела, предвидена е површина за комплекс на градби.
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Површинате за градба и објектите ќе се дефинираат со изработка на архитектонско
урбанистички проект во кој треба да се почитуваат планскиоте одредби утврдени со овој
план и важечката законска регулатива (Законот за просторно и урбанистичко планирање -
Сл.весник на Р.М. бр. 51/05, бр.137/07, 91/09 и Правилник за стандарди и нормативи за
урбанистичко планирање – Сл. весник на РМ бр. 78/06, бр.140/07 и 12/09).

При издавање на одобрение за градба да се утврди потреба за спроведување на постапка за
оцена на влијанието на проектот врз животната средина.

Нумерички показатели
Нумеричките показатели за водовите и градбите на сите инфраструктури: Поврзувањето со
постоечка енергетска мрежа подетално ќе биде разработено 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.
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289/1 1.1 Е1 7.00 м П 20000 18855 18855 94% 0.94

Споредбени билансни показатели

Билансни показатели

Документациона основа

Реден број Намена на
површини

Класа на намена Површина на
парцели

процент

Шифра м2 %

289/1 Неизградено
земјиште

НЗ 20000 100.00%

Планска документација
Реден број Намена на

површини
Класа на намена Површина на

парцели
процент

Шифра м2 %

289/1 Комунална
инфраструктура

Е1 20000 100.00%
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Површина 20000 м2 параметри
Површина под објекти (м2) 18855 м2

Е1- Изградена површина (м2) 18855 м2

Процент на изграденост 94
Коефициент на искористеност 0.94

Слика 9: Регулационен план

2.3. Главни цели на планскиот документ

Планот кој е основен развоен документ има крајна цел да ги утврди планско- проектните и
посебните услови, кои се потребни за изработка на понатамошна техничка документација
потребна за реализација на предвидените намени, кои се основа за издавање на локациски
услови. При тоа потребно е:
- запазување на основните планерски поставки дадени во Просторниот план;
- рационално искористување на просторот;
- при организација и користење на просторот, решението да овозможува поголема

атрактивност на просторот;
- сообраќајно поврзување;
- вградување заштитни мерки;
- запазување на потребите за локалната самоуправа – Општина Илинден.

Главни цели на ЛПУД претставуваат:
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 Создавање на планска основа за организирана изградба на инфраструктурен објект-
соларна електрана со придружни содржини и водови;

 Утврдување на планско- проектните општи и посебни услови, преку параметри, кои се
потребни за изработка архитектонско- урбанистички проект со предвидената наменска
употреба.

Реализација на планската документација ќе овозможи да се остварат целите насочени кон:
 Максимално искористување на предностите кои ги нуди атрактивноста на овој крај за

искористување на сонцето како начин за производство на електрична енергија;
 Заживување на локација каде што  ќе се наоѓа соларната електрана со можност за

развој на овој дел од регионот;
 Создавање на поволни услови за работа, односно подобрување на бизнис климата, а

истовремено обезбедување на услови за заштита на животната средина;
 Социо- економски развој на регионот и пошироко.

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.

Локална урбанистичка планска документација за изградба на соларна електрана со снага од
1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци- 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. 02710 согласно кои од Министерството за животна средина
и просторно планирање е добиено решение за Услови за планирање на просторот со број
15-356/4 од 12.02.2010 година.

Според Просторниот план на  Република Македонија се изработени услови за планирање на
просторот за изработка на Локална урбанистичка планска документација. Условите за
планирање на просторот, содржат општи и посебни одредби, насоки и решенија од
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планската документација од повисоко ниво и графички прилози, или прилози кои ги
прикажуваат решенијата на планот.

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.

Во рамките на развојниот период се предвидува и зголемување на степен на урбан стандард
по пат на внесување на современи инфраструктурни елементи, односно натамошна изградба
и уредување на просторот да биде во согласност со принципите и постапките на
Просторниот план на Република Македонија.

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

Ефикасната инфраструктурана опременост на овој простор и неговата поврзаност со
околните рурални населби, и со  градот Скопје како најблиска урбана населба, треба да биде
фактор за афирмација на самата електрана, но и фактор за гравитациско влијание и
поврзаност со поширокото окружување.

Во рамките на насоките за изработка на планови од пониско ниво, кои ги дава Просторниот
план, за комплекси од ваков тип треба да се почитува:
– избор и распоред на активности согласно со природните услови, расположивата

работна сила и постојните стопански капацитети;
– создавање можности за отворање нови работни места во населби и подрачја каде треба

да се задржи постојното население и да се насочат миграциите;
– обезбедување на спроведување на постојните закони и прописи со кои се заштитува

просторот, ресурсите и националното богатство и се организира и уредува просторот
со цел за вкупен развој, а особено во однос на:
 бесправната градба;
 стопанисувањето со шумите, земјоделското земјиште, водите и друго;
 заштита на создаденото и природното богатство;



Извештај за стратегиска оцена на животната средина 26

We are evolving your ideas…

 насоките и критериумите за уредување на просторот надвор од градежните
подрачја треба да се утврдат со помош на стручни основи и упатствата од
ресорите на земјоделството, водостопанството, шумарството и заштитата на
животната средина.
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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 општина Илинден 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.

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 25000 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 капацитети. Според пописот од 2002 година, на територијата на
општина Илинден регистрирани се 682 деловни субјекти од кои 240 се активни.
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Слика 10: 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 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 соларна електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци,
Општина Илинден, се наоѓа во Општина Илинден, северо– северозападно од селото
Ајватовци, на надморска височина од 300-400м.

До локалитетот има обезбедена сообраќајна секундарна инфраструктура, од постојниот
пристапен пат до парцелата која е предмет на оваа Локална урбанистичка планска
документација.
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Слика 11: 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.

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 помлади завршените 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,
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често слабо збиени седименти.

Слика 12: Геолошки карактеристики
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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.

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.

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.

Предметната локација се наоѓа северо - северозападно од населено место Ајватовци, на
надморска височина од 300 - 400м.

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.
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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

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.
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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 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
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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 кои 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 н.м. Бучинци со
површина од околу 2 ха 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, Бујаковци и Миладиновци). Исто така,
се користела за наводнување на земјоделските површини во околината. Во тек на
подолготраен сушен период и оваа акумулација пресушува.

Во непосредна близина на локацијата на планскиот опфат тече Сува Река и таа
претставува граничен појас на Рафинеријата. Во овој реципиент се испуштаат отпадните
води од технолошката и атмосферската канализација на индустрискиот комплекс.
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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
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вкупна 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

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 цврст отпад.
 За прифаќање и одвод на атмосферските отпадни води нема да се изведува  посебна

атмосферска канализациона мрежа и површинските води се сливаат по природен пат.
 Во иднина планирано е поврзување со постоечката електро-енергетска мрежа.
 Поврзувањето од трафостаницата до националната електрична мрежа ќе се изведува

со 110 KW надземен кабел. Од постојните преносни водови 110 KW вод Скопје 4-
Рафинерија минува низ јужниот дел од просторот наменет за соларната електрана.

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.
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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.

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 во предвид.

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.

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,
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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 (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.

Слика 17: Мониторинг станици за амбиентален воздух

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 со оваа државна мрежа. Исто така, во Општината нема воспоставено локална или
регионална мрежа за следење на квалитетот на воздухот. Единствено се вршат мерења
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преку интерната мерна станица во кругот на Рафинеријата „ОКТА”, како
потенцијален загадувач на воздухот.

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.

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

Во близина на предметната локација не се сретнуваат никакви водни тела, а дејноста која
ќе се врши на локацијата е таква што не побарува, ниту пак може да ја загадува водата.
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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 н.м. 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.

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
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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.
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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 Локална урбанистичка планска документација
за изградба на соларна електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци -
Општина Илинден, се очекува да продолжат следните трендови:
 Просторот и понатаму ќе претставува земјиште со помала економска вредност, кое

нема да има намена;
 Социо- економскиот статус на населението во Општините Илинден ќе стагнира,

односно ќе биде непроменет со тренд на опаѓање во времето на рецесија и
понатамошно немање на така очекуваните инвестиции;

 Невработеноста ќе расте;
 Миграцијата село- град- странство ќе се зголемува;
 Сите поволности што ги има и нуди оваа локација (нејзината местоположба,

микроклиматските карактеристики и сообраќајната поврзаност) ќе останат
неискористени за побрз урбан развој. Можна е и појава на диспропорција со
пошироката околина каде исто така, се планира изградба на нови и современи
населби;

 Можност за појава на неконтролирана изградба на стопански објекти и со несоодветни
дејности, што може да доведе до нарушување на квалитетот на медиумите на
животната средина и загрозување на човековото здравје;

 Биолошката разновидност и пејзажните карактеристики ќе останат на сегашното
незначително ниво (незначителна флора и фауна), бидејќи на предметната локација не
егзистираат значителни видови на биолошката разновидност, ниту пак
карактеристичен пејзаж.
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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:
 Втор национален еколошки акционен план на РМ (2006 год.);
 Национална стратегија за одржлив развој;
 Просторен план на РМ (2004 год.);
 Закон за животна средина (Сл. весник бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09 и 48/10);
 Закон за управување со отпад (Сл. весник бр.68/04, 71/04, 107/07, 102/08 и 134/08);
 Закон за квалитет на амбиентен воздух (Сл. весник 67/04, 92/07 и 35/10);
 Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл. весник бр.79/07);
 Закон за водите (Сл. весник бр.87/08, 6/09 и 161/09);
 Закон за спроведување на просторен план на РМ (Сл. весник бр. 39/04);
 Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник бр.51/2005);
 Закон за градење (Сл. весник бр.130/09);
 Закон за јавна чистота (Сл. весник бр.111/08);
 Закон за комунални дејности (Сл. весник бр.45/97, 23/99, 45/02, 16/04 и 5/09);
 Закон за енергетика (Сл. весник бр.63/06, 36/07 и 106/08);
 Национална стратегија за управување со отпад (2008-2020);
 Национален план за управување со отпад (2009 - 2015);
 Студија за состојбата со биолошката разновидност во Република Македонија (Прв

национален извештај) 2003;
 Стратегија и Акционен план за заштита на биолошката разновидност на Република

Македонија (2004);
 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)
 Закон за заштита и благосостојба на животните (“Сл. весник на РМ” бр. 113/07);
 Закон за заштита и благосостојба на растенијата (“Сл. весник на РМ” бр. 25/98, 6/00);
 Закон за ратификација на Конвенцијата за биолошка разновидност (Рио, 1992) (“Сл.

весник на РМ” бр. 54/97);
 Закон за заштита на културното наследство (“Сл. весник на РМ” бр. 20/04, 115/2007);
 Закон за шуми (“Сл. весник на РМ” бр. 47/97, 7/00, 89/04);
 Закон за пасишта (“Сл. весник на РМ” бр. 3/98 и 101/00);
 Закон за земјоделско земјиште (“Сл. весник на РМ” бр. 25/98, 18/99, 02/04, 135/07);
 Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање („Сл. весник на

РМ”, бр.78/06, бр.140/07, бр. 12/09 и бр. 93/09).
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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).
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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 поединечните проекти/ објекти, кои влегуваат во состав на ЛУПД, 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. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008 и 48/2010) - 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 Локална урбанистичка планска документација
за изградба на соларна електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци -
Општина Илинден, се очекуваат позитивни влијанија врз социо- економскиот развој на
Општината и пошироко, како што се:
 Подобрување на бизнис климата;
 Развој на индустријата
 Отворање на нови работни места;
 Зголемување на доходот по глава на жител и стапката на економски раст;
 Зголемување на нивото на животен стандард, користејќи ги притоа предностите што

ги нуди местоположбата на оваа локација -добрите комуникациски врски и близината
до централното градско подрачје.

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 економски ефекти манифестирани преку
привлекување на нова работна сила и вработување, доколку е базирана врз принципите на
одржлив развој и се одликува со максимално почитување и вградување на нормативите и
стандарди за заштита на животна средина.

6.1. Влијание врз население и човеково здравје

Имплементацијата на Локална урбанистичка планска документација за изградба на соларна
електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци - Општина Илинден,
позитивно ќе влијае врз демографскиот развој. Влијанијата ќе бидат позитивни и
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долгорочни, затоа што етаблирањето на просторот ќе понуди нови инвестиции, а со тоа и
нови работни места за околното население, подобра социо- економска клима, зголемување
на животниот стандард.

Со имплементација на Локална урбанистичка планска документација за изградба на
соларна електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци - Општина Илинден,
нема да се предизвика раселување, затоа што опфатот е надвор од населени места.

Можни влијанија врз здравјето на населението, кое живее во околината на ЛУПД, се
очекуваат само во фазата на градежно комплетирање на инфраструктурните водови на
локацијата и поединечните помошни  објекти и би се однесувале на влијанија од зголемена
бучава, издувни гасови од возилата, прашина, вибрации и сл.

Во прилог на заштитата на животната средина и човековото здравје одат и предвидените
плански решенија за сообраќајната и комуналната инфраструктура. Со тоа, можноста за
загадување на медиумите на животната средина (почва, површински и подземни води и
воздух) ќе се сведе на минимум, а со самото тоа и можноста за загрозување на човековото
здравје.

Во текот на изградбата на поединечните деловни и инфраструктурни објекти, предвидени со
овој урбанистички план, 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 Локална урбанистичка планска документација за изградба на соларна
електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци - Општина Илинден,
позитивно ќе влијае врз социо- економската состојба на населението. Со реализацијата на
ЛУПД и понатаму со негово непречено функционирање и реализација на зацртаните
плански содржини ќе дојде до зголемено ангажирање на нова работна сила која ќе се
манифестира преку нови вработувања. Со реализација на ЛУПД ќе дојде до развој на повеќе
дејности, кои ќе допринесат за економски ефекти во овој регион, а исто така ќе дојде до
активирање и на останатите дејности непосредно поврзани со изработката и ефектуирањето
на урбанистички решенија и тоа: проектирањето, градежништвото, комуналните дејности,
трговијата, сообраќајот, занаетчиството, јавните функции и др.

Многу важен фактор при изработка на Урбанистички план е согледување на можноста за
финансирање за реализација на планската документација како и исплатливоста на
инвестирањето во истиот.
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При донесување на одлука за изработка на оваа Урбанистичка документација токму овој
фактор беше и пресуден. Заинтересираност за градба има од потенцијални инвеститори за
ново планираните објекти за соларна електрана. Веднаш по усвојување на планот може да се
отпочне со градба со што ќе се соберат средства и за реализација на сообраќајници.

Самата заинтересираност на потенцијални инвеститори зборува за исплатливоста на
изработка на оваа планска документација.

Заради тоа просторниот развој треба да се насочи кон економско издржано решение во
областа на сообраќајот, инфраструктурата, намената на просторот и системот на градба.

Предвиденото решение потребно е да ја оформи планираната намена на просторот. Што се
однесува до сообраќајното решение потребно е:
- оформување на секундарната сообраќајна мрежа;
- оформување на пешачкиот сообраќај (тротоари);
- решавање на сообраќај во мирување за секоја парцела.

За Регионот на Општина Илинден е од особена важност прифаќањето на

алтернативните извори на енергија (соларната и ветерната), заради нејзината промоција

во „Еколошка Општина”.

Имплементацијата на ЛУПД ќе овозможи отпочнување на инвестиции, кои брзо ќе се
рефлектираат врз зголемување на економскиот приход, што ќе придонесе за унапредување
на локалната и на националната економија и ќе го стимулираат извозот.

6.3. Влијанија врз квалитет на амбиентниот воздух

Од имплементацијата на Локална урбанистичка планска документација за изградба на
соларна електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци - Општина Илинден,
не се очекуваат особено значајни влијанија врз квалитетот на воздухот.

Треба да се напомене дека 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. Употребата  на  градежната  механизација  ќе  продуцира  емисии
на  азотни оксиди,   јагленохидрати,  суспендирани  честички   и   ограничени   количества
сулфур диоксид кој потекнува од примената на дизел гориво.

Влијанијата врз квалитетот на амбиенталниот воздух за време на конструктивната фаза се
краткотрајни и незначителни, бидејќи предвидената локација се наоѓа вон населено место, а
времетраењето  на  градежните активности, ограничено.
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Во оперативната фаза не се очекуваат влијанија врз квалитетот на воздухот. Активностите за
одржување на  фотоволтаичните ќелии и каблите може да предизвикаат минимални
локални влијанија.

Сепак,предвидените плански решенија за сообраќајната инфраструктура со обезбедување на
заштитно зеленило и хортикултурно уредување во комплексот, преставуваат основа да се
очекува дека тоа нема да придонесе кон значајни нарушувања на квалитетот на воздухот во
населбата и во поширокото подрачје.

Специфичните значајни влијанија врз квалитетот на воздухот ќе се предвидат за секоја
посебна активност/проект, која ќе се спроведува во рамките на урбанистичкиот плански
опфат 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
соларна електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци - Општина Илинден,
ќе наметне потреба од идентификување на изворите на емисии во површинските и
подземните води.

Еден од основните приоритети во заштитата на животната средина е заштита на
површинските и подземните води. При   поставување   на   фотоволтаичните  ќелии   и
приклучните  трансмисиони  водови  (подземните  кабли),  од  инсталационите работи  не
се  очекуваат  значителни  негативни  влијанија  врз  хидролошките единици на локацијата.

На локацијата, предвидена за изведба на планираните активности, ниту во близина, нема
површински текови, а и подземната вода е на пониско ниво (предметната локација е
висорамнински предел) што оди во прилог на веќе изнесената констатација.

При евентуални несакани истекувања на масла и масти од механизацијата можни  се
нарушувања  на  квалитетот на  површинските и  подземните  води. Атмосферските   води
може  да  се  загадат  со  суспендирани  материи,  при монтирањето на панелите, но и со
промивањето на пристапните патишта.

Во однос на времетраењето влијанијата во конструктивната фаза се краткотрајни, а во однос
на интензитетот, незначителни.

Во оперативна  фаза нема  да  има  било  какви  влијанија  врз квалитетот  на површинските
и подземните води.
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Иако се   оценува   дека   влијанијата   врз   квалитетот   на   површинските и подземните
води се незначителни, сепак ќе бидат препорачани превентивни и контролни мерки од
евентуална појава на овој тип на влијанија.

Обемот и интензитетот на сите влијанија предизвикани од сите поединечни активности во
конструктивна и оперативна фаза на реализација на овој ЛУПД, детално ќе бидат објаснети
при изработката на студиите за оцена на влијанијата врз животната средина или
елаборатите за заштита на животната средина, за секоја активност поединечно.

6.5. Влијание врз почва

Со имплементација на оваа урбанистичка документација ќе се оствари рационално
користење на земјиштето преку негова пренамена, кое ќе ефектуира со погоре споменатите
бенефити.

Не се очекуваат значителни негативни влијанија врз почвата како резултат на
имплементација на урбанистичкиот план, имајќи ги во предвид добро компонираните
плански решенија за комуналната инфраструктура од аспект на соодветно управување со
отпадните води и отпадот генериран во овој опфат. Со овие решенија, генерално се дава
можност, корисниците на објектите да ги остваруваат своите дејности и активности и
притоа, со доследно спроведување на законските обврски да спречат било какво загадување
на почвата во самиот плански опфат и надвор од него.

Во конструктивната  фаза  за  поставувањето  на  фотоволтаичните  ќелии  и приклучните
трансмисиони водови (подземните кабли), планирани се активности кои вклучуваат:
поставување (инсталирање) на соларните панели, копање ровови за поставување на каблите,
повторно затрупување на рововите, проширување  на  (или во најмала можна мера
трасирање на нови) пристапни патишта   и   др.  При   изведба  на  овие  активности   ќе   се
користи  тешка механизација, при што може да дојде до нарушување на квалитетот на
почвата и нарушување на нејзините геоморфолошките карактеристики, односно постои
можност од појава на:
 ерозија на земјиштето која е резултат на зголеменото површинско истекување и

чистењето на вегетацијата/порамнување на локацијата;
 набивање на почвата како резултат на движењето на возилата, што  предизвикува

намалување на инфилтрацијата на водата во почвата,  што  може  да  резултира  со
отежнато  доспевање  до корените на растенијата;

 лизгање и одронување на земјиштето поради несоодветна заштита;
 загадување на почвата како резултат на неправилно управување со отпад.

Со оглед на фактот дека предвидената локација за поставување на фотоволтаични ќелии и
предвидените траси за поставување на електричните кабли   се   наоѓаат  на  терен  кој  е
погоден  од  геолошки  аспект  (мала  е веројатноста  да  дојде до  појава на  свлекување,
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лизгање), се  очекува  дека предвидените   активности  ќе  имаат  незначително  влијание  врз
почвата  и геоморфологијата на теренот.

Во оперативната фаза нема да има било какви влијанија врз квалитетот на почвата.
Единствено во случај на сервисирање, може да се појави отпад на локацијата  доколку
ангажираните  работници  не  го  отстранат.  Бидејќи  за изведба на овие работи ќе се
ангажира квалификуван кадар, појавата на отпад на локацијата се исклучува.

Обемот и интензитетот на влијанијата на почвата предизвикани од конструктивната и
оперативната 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 секој објект и активност поединечно.

6.6. Влијание поврзани со управување со отпад

Влијанијата врз животната средина, предизвикани од управувањето со отпад, потекнуваат од
несоодветно управување со комуналниот и индустрискиот отпад, во период на
конструктивната и оперативната фаза од функционирањето на објектите опфатени со
планскиот опфат. 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
соларната електрана 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. Ваквиот начин на управување со отпадот ќе ги намали или елиминира
можните влијанија на отпадните материи врз медиумите на животната средина.

Во конструктивна фаза - отпадот, којшто ќе биде генериран во оваа фаза, го сочинуваат
различни видови, класифицирани како опасен и неопасен односно: вишок земја, отпадна
електронска опрема, отпадна амбалажа, комунален отпад генериран од работниците и др.
Доколку правилно не се управува со отпадот, истиот може да го наруши квалитетот на сите
медиуми од животната средина.

Во оперативната фаза при одржување или евентуален дефект  на ќелиите или каблите, ќе се
изврши отстранување или замена на деловите, при што е можна појава на вишок земја,
отстранета вегетација и отпадна електронска опрема, која претставува опасен отпад.

Во постоперативна фаза отпадот којшто ќе се генерира во оваа фаза, покрај другото, содржи
и електронска опрема категоризирана како опасен отпад.

Влијанијата врз животната средина, предизвикани од управувањето со отпад, може  да бидат
значителни и да го нарушат квалитетот на сите медиуми на животната средина, а во однос
на времетраењето долготрајни.
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Бидејќи за изведба на работите ќе се ангажира квалификуван кадар, појавата на отпад на
локацијата ќе се сведе на минимум.

Согласно законската регулатива, создавачите на опасниот индустриски отпад 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 влијанието на проектот врз животната средина или елаборатите за
заштита на животната средина за секој од деловните субјекти поодделно.

6.7. Влијание од бучава

При реализација на конструктивната и оперативната фаза, односно во време на целосна
реализација на соларната електрана се очекува појава на зголемена бучава. Како извори на
бучава ќе се јават транспортните средства кои ќе ги опслужуваат производните капацитети,
а исто така и превозните средства за транспорт на вработените во и надвор од планскиот
опфат.

Особено бучавата ќе биде зголемена во фазата на имплементација на планираните
активности за инфраструктурно опремување на планскиот опфат и реализацијата на секој
поединечен проект од фаза на поставување на инфраструктурна мрежа, до изградба на
самиот објект.

Во исто време се очекува зголемена бучава од изведбата и оперирањето на соларната
електрана, што 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 местоположбата на локацијата за градба, надвор од урбан опфат, како и
краткото време на траење на конструктиваната фаза, се смета дека влијанијата од бучавата во
конструктивната фаза ќе бидат занемарливи.

Во оперативна фаза при редовно функционирање на фотоволтаичните ќелии нема да има
зголемено ниво на амбиентна бучава. Исто така, ниту тековните одржувања и евентуални
поправки на дефекти нема да предизвикаат зголемено ниво на амбиентна бучава.

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.
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6.8. Влијание врз флора и фауна

При реализација на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на соларна
електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци - 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.

На локалитетот, кој е предмет на планскиот опфат за изградба на соларна електрана, до сега
не е идентификувано постоење на карактеристични видови од флора и фауна, ендемични,
загрозени или реликтни видови, ниту пак карактеристични живеалишта. Се очекува дека
дел од животинскиот свет во иднина ќе се редуцира и дел од единките ќе се раселат, но тоа
нема да влијае врз нарушување на биолошката разновидност во глобални размери. До
претходно споменатото ќе дојде поради деградација и фрагментација на нивните природни
“домови” и ареали на движење кои ги имале во претходниот период кога немало
активности на предметната локација.

Влијанијата врз флората и фауната од изградбата на објектите во рамките на планскиот
опфат ќе бидат негативни, но не значителни, а во зависност од обемот и времетраењето
локални и долгорочни.

Обемот и интензитетот на влијанијата врз флората и фауната предизвикани од активностите
соларната електрана детално ќе бидат разгледувани при изработката на студиите за оцена
на влијанијата врз животната средина и елаборатите за заштита на животната средина за
секоја активност, поединечно.

6.9. Влијание врз предел

Предложената локација за поставување на фотоволтаичните ќелии и трансмисионите
приклучни водови се наоѓаат вон урбано подрачје.

Со поставување на планираните фотоволтаични ќелии ќе има мали визуелни промени на
пределот. Станува збор за ридско предел кој се користи за пасење и кој со поставување на
фотоволтаичните панели нема да изгуби во квалитетот, туку ќе добие во вредност.

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 соларната електрана
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ќе има долгорочни позитивни влијанија врз материјалните придобивки кои се во
непосредна близина на планскиот опфат. Истите ќе добијат поголемо значење заради
полесната достапност до нив, како и зголемување на функционалноста на нивната намена.

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 за која не е евидентирано културно и историско наследство.
Планскиот документ нема да има влијание врз културното и историското наследство.

Од таа причина, при спроведување на проектот не се очекуваат влијанија врз културното
археолошко 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.

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.



Извештај за стратегиска оцена на животната средина 54

We are evolving your ideas…

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 (Службен весник на Р.М, 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.

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
соларна електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци - 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 анторпогениот 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

Имплементацијата на планскиот документ се очекува, од социо- економски аспект,
позитивно да влијанија врз населението од околината и пошироко .

Мерките за заштита на човековото здравје се вградени во добро компонираните плански
решенија на оваа ЛУПД. Доследното спроведување на овие плански решенија за изведба на
соларна електрана 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.

Примената на сите предложени мерки, дадени во сите фази на планирање и процесот на
изведба на соларната електрана, 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 Деталниот урбанистички план позитивно ќе влијае на социо-
економската состојба, затоа не се препорачуваат мерки за заштита.
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7.3. Мерки за намалување на влијанието врз квалитет на амбиентен воздух

При имплементација на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на
соларна електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци - 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 и употребата на природен гас, како енергенс, но доколку не дојде до
гасификација на планскиот опфат се препорачува 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 изградна на објектите од планскиот опфат се:
o Сите работници, кои ќе бидат потенцијално изложени на емисии на прашина да

имаат маски;
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 незагадувачки дејности во зоната;
o Коповите за поставување на каблите да бидат отворени што пократко, односно

штом се постават каблите внатре, веднаш да се затрупаат со земја;
o Ќе се применуваат современи технолошки решенија; и

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 .

На локацијата, предвидена за изведба на планираните активности, ниту во близина,
нема површински текови, а и подземната вода е на пониско ниво (предметната
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локација е висорамнински предел) што оди во прилог на веќе изнесената констатација,
дека не е потребно да се превземат дополнителни мерки.

7.5. Мерки за намалување на влијанието врз почва

Со имплементацијана на овој ЛУПД не се очекуваат значителни влијанија врз почвата.
Доследната примена на планските решенија од страна на операторот во однос на отпадните
води и управувањето со отпад во рамките на планскиот опфат, како и примената на добра
пракса при самата изградба на соларната електрана 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 Закон за отпад (Службен весник на Р.М бр. 68/04; измени 71/04; 107/07),
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.

За правилно управување со отпадот, Инвеститорот е задолжен да склучи договор со
Јавното комунално претпријатие на Општина Илинден или друг овластен  преработувач
на отпад за да го реши управувањето, односно одложувањето на отпадот од локацијата.

Со отпадот, класифициран како опасен отпад, односно отпадна електронска опрема која
ќе се генерира во сите три фази (конструктивна, оперативна и постоперативна фаза),
треба да се управува согласно Законот за управување со отпад („Сл. весник на РМ” бр.
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68/04, 71/04, 107/07, 102/08 и 143/08) и Правилникот за поблиски услови за постапување
со опасен отпад („Службен Весник на РМ” бр. 15/08 година). Со ова ќе се допринесе за
заштита на сите медиуми од животната средина и ќе се намалат ризиците по здравјето
на луѓето коишто произлегуваат од неправилното постапување со опасен отпад.

7.7. Мерки за намалување на влијанието од бучава

Предвидената локација се наоѓа вон населено место, што   значи дека влијанијата од
бучавата ќе бидат само локални. Со оглед на фактот  дека изведбата на работите ќе се
извршува во краток временски интервал, не се препорачуваат особени мерки за
намалување на влијанијата предизвикани од зголемена бучава, освен што се препорачува
употреба на механизација во која има вградено пригушувачи на бучава.

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, додека спречувањето на евентуални вакви
влијанија може да се направи само со внимателно одредување на компатибилни намени во
рамките на планскиот опфат.

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 ЛУПД се применат сите предвидени мерки за заштита и
управување со просторот,отпадните води, 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 зоната врз видовите од флората и фауната, се препорачува разгледување на
мерки во постапката на оцена на влијанијата од секој поединечен проект, како и од секоја
поединечна инфраструктурна активност, планирана во планскиот опфат.

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 во 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

Се препорачува по завршување на работните активности, локацијата да се расчисти, да
се отстрани вишокот ископан и депониран материјал и доколку има потреба да се
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изврши ремедијација на земјиштето, со што ќе се вратат првобитните особености на
пределот. Други мерки за заштита на пределот не се препорачуваат, заради фактот што
комплексите фотоволтаични ќелии ќе бидат поставени така што ќе го следат теренот и ќе
претставуваат негов украс.

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.

На локацијата која е предмет на изработка на ЛУПД нема евидентирано природно
наследство. Но доколку при реализација на планот и изградба на објектите се регистрира
природно наследство се запираат активности кои не се во согласност со целите и мерките за
заштита на природно наследство.

Локациите кои се предвидени со ЛУПД, не се на мапата за археолошки наоѓалишта на
културно наследство. Но, доколку во конструктивната фаза, се дојде до артефакти, веднаш ќе
се извести Министерството за култура и ќе се постапува согласно Законот за заштита на
културно наследство (Службен весник на Р.М бр. 20/04; измени 115/07).

7.12. Мерки за намалување на влијанија од несреќи и хаварии

При реализација и отпочнување со работа на објектите предвидени на локацијата како
можни несреќи и хаварии кои можат да се случат се следниве : пожари, експлозии,
контаминација на воздухот и водата, хемиски загадувања 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;
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 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;

При изработка на техничката документација  за изградба на  објектите да се изработи  и
посебен Елаборат   за заштита од пожари, експлозии и опасни материи согласно член 70 од
законот за заштита и спасување (Сл. весник на РМ бр.36/04, 49/04 и 86/08) освен оние кои не
ги исполнуваат условите од став 5.

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 на градот 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 постојните
објекти заради зголемување на отпорноста на земјотрес), односно задолжителна примена на
техничките нормативи за изградба на објекти од високоградбата во сеизмички подрачја.

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 Р.М. 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 Р.М. 80/2005).
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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 предвидениот стопански комплекс  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 развој на овој дел од регионот.

Имплементацијата на предложениот плански документ, изградба на соларна електрана на
предвидената локација се покажува поприфатлива во однос на разгледуваната варијанта од
повеќе аспекти.

Изборот на предвидените опфати за изградба на соларна електрана, 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 општина Илинден и пошироко со целиот регион;

 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.
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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;
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 да се потврди дека со примена на мерките за ублажување се зголемуваат
придобивките во однос на заштитата на животната средина;

 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 во 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
ифраструктурни
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 амби-
ентален 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;

-Монитотинг 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
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Цели Предмет Индикатори Мониторинг
Извори на

верификација
Зачувување на
квалитетот на
почвата

Почва - Применети планови за
управување со отпад;

- Селекција и
класификација на отпад

− Квалитетот на
амбиентниот воздух во
дозволените граници.

Мониторинг на квалитетот на почвата.
- Општина
Илинден

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

- Извештаите од мерењето
на бучава

- Задржан број на првично
идентификувани
живеалишта

Мониторинг на нивото на бучава
Мониторинг над видовите на
живеалишта

- 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.

Табела2: 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 и 48/10),
Локалната урбанистичка планска документација за изградба на соларна електрана со снага
од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци - 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 од 20.12.2007 год.).

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 изработен според одредбите за
спроведување на Просторниот план на Република Македонија, 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 Деталниот урбанистички план 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 20000 м2 или 2 ха. Планскиот  период  на
важност на овој план е 2010-2015 година.
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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:
 Е1- комунална инфраструктура

При примена на оваа ЛУПД за се што не е дефинирано со овие Параметри ќе се
применуваат стандардите и нормативи утврдени со Правилникот за стандарди и нормативи
за урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ бр.78/06, 140/07, 12/09, 93/09).

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, доволни се 2 паркинг места.

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  3,50 м.

При примена на планските решенија на ЛУПД, за што не е регулирано со овие услови да се
применуваат стандардите и нормативите утврдени со Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ, бр. 78/06,140/07 и 12/09).

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 во предвид влијанијата врз животната
средина и алтернативите во поширок обем, а исто така:
 во претходна постапка ги зема во 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.
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Извештајот за стратегиската оцена на животната средина содржи детали од планот,
одредени програми и стратегии, како и други информации, кои се земени во предвид при
оцената на животната средина, односно содржи податоци за:
 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 Локалната урбанистичка планска документација, кој претставува основен развоен
документ, се да ги утврди параметрите потребни за издавање Услови за планирање на
просторот за изработка на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на
соларна електрана со снага од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци - 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 соларна електрана на предложената локација е во насока
на реализација на планскиот концепт за интегрален и децентрализиран развој на градот и
општината.

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.

Изградбата на соларната електрана, ќе претставува придонес во остварување на естетско-
композициско уредување на просторот и рационално користење на земјиштето со
поддршка на развојот на други комплементарни дејности во Општина Илинден. Но,
согласно определбите на Просторниот план на РМ за рационално користење и заштита на
просторот, идниот развој и разместеност на производните дејности на овој простор треба да
базира на примена на принципите и стандардите за заштита на животната средина, особено
нивна превентивна примена и спречување на негативните влијанија на производните
процеси и технологии врз животната средина.
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Реализација на планскиот документ ќе резултира со можност за привлекување на странски
капитал, директни економски ефекти и подобрување на социо- економската клима.

Во површини за градба каде со проектна програма ќе се предвиди потреба од градба на
комунална инфраструктура задолжителна е изработка на архитектонско- урбанистички
проект Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 51/05,137/07,
91/09) со кој ќе се утврдат сите поединечни површини за градби. Нивната вкупна развиена
површина е потребно да се усогласи со сите нормативи од Правилникот за стандарди и
нормативи за урбанистичко планирање (“Сл. весник на РМ бр.78/06,140/07,12/09, 93/09).

Влијанијата, кои се претпоставува дека може да произлезат од имплементација на
Локалната урбанистичка планска документација за изградба на соларна електрана со снага
од 1 MW на дел од КП 289/1, КО Ајватовци - 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 во 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 и 48/10) - 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, 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 во 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.

Предвиденото планско решение како алтернатива дава широки можности за заживување и
иден развој на поширокиот простор на локацијата во разни насоки, односно дава можност
просторот од неатрактивно земјиште да прерасне во простор кој ќе даде голем придонес за
развојот на регионот, локалната и националната економија.

Стратегиската оцена на животната средина вклучува мерки за монитиринг на сите
значителни идентификувани позитивни и негативни ефекти. Планот за мониторинг на
животната средина дава можност за систематско набљудување, испитување и оценување на
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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 во 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 во предвид и 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
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ПРИЛОГ 1: НУМЕРИЧКИ ПОДАТОЦИ

1 550656.1 651963.4 367.39
2 550635.2 651980.5 368.35
3 550613.5 652003.5 367.84
4 550601.8 652019.1 367.12
5 550657.7 651905.7 362.359
6 550656.1 651908.6 362.519
7 550636.6 651929.4 365.541
8 550618.3 651950.6 366.299
9 550597.8 651975 366.193

10 550577.2 652002.2 365.265
11 550559.4 652029.6 363.065
12 550546.5 652052.1 361.493
13 550535.9 652072 359.67
14 550535 652074.2 359.228
15 550562.8 652085.1 361.787
16 550564.1 652083.4 362.25
17 550580.7 652056 364.837
18 550595.3 652030.3 366.566
19 550603.8 651998.7 367.488
20 550619.1 651973.3 367.831
21 550638.9 651953.3 367.299
22 550658.5 651940 365.673
23 550668.4 651933.9 363.392
24 550677.9 651928.7 361.227
25 550680.4 651926.5 360.953
26 550691.8 651954 363.368
27 550669.8 651952.2 366.003
28 550664.8 651973.2 367.663
29 550641.8 651993.4 368.551
30 550619 652018.9 368.038
31 550601.5 652045.4 366.634
32 550589.1 652068.2 365.233
33 550588.1 652093.6 365.081
34 550590.6 652095.6 365.464
35 550586.5 652096.9 364.966
36 550588.2 652099.1 365.214
37 550607.8 652073.2 367.407
38 550605.8 652071.5 367.172
39 550624 652043.4 368.624
40 550626.3 652044.7 368.834
41 550644.8 652020.6 369.593
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42 550643.1 652018.3 369.398
43 550663.9 651996.8 369.199
44 550667.1 651997.8 369.379
45 550681.7 651982.6 368.157
46 550680.8 651980 367.917
47 550686 651978.3 367.586
48 550686.7 651981.4 367.744
49 550692.5 651982.5 367.341
50 550694.5 651979.8 366.916
51 550701.1 651993.3 367.806
52 550682.9 652010.5 370.783
53 550666.1 652029.3 371.456
54 550647 652048.5 370.952
55 550631.1 652069.9 370.046
56 550617.2 652093.1 369.03
57 550605.8 652114.7 368.213
58 550592.2 652133.3 367.671
59 550573.1 652153.9 367.56
60 550559.1 652140.3 364.239
61 550556.9 652137.6 363.814
62 550587.3 652165.5 370.854
63 550605.9 652144.7 370.541
64 550620.3 652122.5 370.635
65 550630.1 652097.5 370.975
66 550644.6 652069 371.503
67 550662.4 652045 372.164
68 550690.3 652022.5 372.302
69 550711 652005.5 367.993
70 550727.2 652026 368.668
71 550707.8 652034.7 372.907
72 550687 652056.4 375.079
73 550672.5 652078.2 375.419
74 550659.7 652100.7 375.343
75 550643 652125.9 374.341
76 550628.9 652148.2 373.817
77 550602.9 652179.1 374.42
78 550624.8 652194.2 380.178
79 550639.6 652174.7 379.052
80 550661.7 652143.5 378.443
81 550677.9 652108.6 378.346
82 550700.1 652084.5 378.628
83 550717 652068.3 377.249
84 550734.1 652052.2 373.183
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85 550751.6 652072.4 374.993
86 550736.2 652089.8 380.662
87 550714.9 652113.6 383.139
88 550695.5 652138 383.702
89 550676.8 652165.6 383.158
90 550658.5 652189.9 384.274
91 550636.1 652213.1 385.511
92 550652.2 652231.8 391.911
93 550673.4 652212.3 391.402
94 550695.7 652191.5 390.398
95 550719.7 652158.1 390.698
96 550741.6 652137.7 389.964
97 550760.7 652122.5 386.104
98 550774.7 652106.5 379.785
99 550783.4 652098.6 377.113

101 550791 652116.5 379.506
102 550767.8 652135.6 387.894
103 550744.4 652149.2 392.53
104 550726 652170.6 393.33
105 550710.2 652192.3 392.902
106 550688.6 652212.9 393.381
107 550663.4 652239.5 394.542
108 550685 652249.8 398.91
109 550705.1 652227.4 399.046
110 550724.7 652206.5 398.103
111 550742.9 652182.5 398.101
112 550761.1 652164.7 395.115
113 550784.6 651941 350.71
114 550784.4 651943.9 350.42
115 550779.7 651946 349.96
116 550779.3 651957.8 349.65
117 550784.5 651959 350.07
118 550778.6 651967.6 349.57
119 550775.7 651962.6 349.61
120 550761.6 651964.7 351.28
121 550719.1 651990.6 364.05
122 550712.4 651989.7 364.844
123 550742.2 652006.6 362.227
124 550746.5 652005.7 361.514
125 550781.3 652018 358.7
126 550781 652020.5 359.012
127 550814.2 652035.4 359.281
128 550813.2 652037.5 359.54
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129 550819.5 652035.2 358.983
130 550821.9 652036.5 359.168
131 550841.7 652073.8 363.495
132 550817 652094.5 370.568
133 550777.3 652078.9 372.884
134 550790.6 652063.4 367.327
135 550800.9 652049.7 362.741
136 550820.6 652030.2 359.158
137 550823.1 652028.2 359.296
138 550810.4 652006.7 357.342
139 550808 652006.4 357.168
140 550797.2 651961.5 354.658
141 550799.7 651961 354.947
142 550776 651891.2 348.763
143 550771.8 651891.4 348.575
144 550774.8 651896.9 348.868
145 550770.8 651912.9 348.957
146 550774.6 651914.1 348.935
147 550781.8 651979.6 350.286
148 550787.8 651998.3 352.343
149 550782 651999.4 355.418
150 550773.6 651980.3 353.278
151 550756.1 651966.9 352.085
152 550755.7 651963.2 351.9
153 550731 651956.7 355.529
154 550728.5 651959.4 356.21
155 550712.7 651949.7 358.137
156 550711.1 651952.1 358.488
157 550701.6 651955.9 362.153
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ПРИЛОГ 2: РЕШЕНИЕ ЗА УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
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ПРИЛОГ 3: ИЗВАДОК ОД РЕШЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА
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