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Основни податоци за планскиот документ 

Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или друга 
одредба) 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3 – 
ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ, НА КП 1545/1, КП 1545/2 И 
КП 1543, КO ОМОРАНИ, ОПШТИНА ЧАШКА  се изработува согласно Законот за 
урбанистичко планирање ("Службен Весник на РСМ "бр. 32/20 ).Овој план се донесува 
согласно програма на Општина Чашка. Планот е изработен од страна на правно лице 
кое е лиценцирано согласно Законот. 
Планот е изработен согласно Правилникот за урбанистичко планирање ("Службен 
Весник на РСМ"бр. 225/20 ) и Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови (сл.весник на РМ.бр. 142/15). 
Постапката за донесување на овој план Ќе се води согласно Законот за урбанистичко 
планирање ("Службен Весник на РСМ "бр. 32/20 ). 
Дали се донесува нов плански документ или се вршат измени на постојниот? 

Да  
Не  

Доколку се врши измена на постоечки плански документ наведете го називот на стариот 
плански документ и причините за негово изменување? 
За предметниот плански опфат не постои претходна планска документација.  
Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за животна 
средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа. 
не 
Дали планскиот документ е определен со уредбата за стратегиите, плановите и програмите, 
вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се 
спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и 
здравјето на луѓето. Доколку е определен наведете ја точката и алинејата под која е 
определен. (пр. член 3, точка 1, алинеја 5) 

Да  
Не  

Член:       Точка:       Алинеја:       

Дали со планскиот документ се планира реализирање на проект што е предвиден со Уредбата 
за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за 
спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина. Доколку одговорот е 
позитивен наведете за каков проект станува збор. 
не 
Дали планскиот документ опфаќа користење на мала област од локално значење како што е 
определено со член 65 став 3 од Законот за животна средина. Доколку одговорот е ДА, 
наведете ја површината на областа и нејзиното значење. 
не 
Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната одлука која 
ќе се донесе. 
Во границата на проектниот опфат се опфатени катастарските парцели КП 1545/1, KП 
1545/2 И КП 1543 КО ОМОРАНИ, ОПШТИНА ЧАШКА . Истата се движи како што следи: 
-        на север граничи со соседни парцели КП 1541 и КП 1542  
-        на запад граничи со пристапен пат КП 1539 
-        на југ граничи со Р2336; 
-     на запад граничи со КП 1544 и КП 1546 
Проектниот опфат зафаќа површина од 0.29ха. 
Условите за планирање на просторот важат за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3 ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ 
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ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ НА КП 1545/1, KП 1545/2 И КП 1543 КО ОМОРАНИ, 
ОПШТИНА ЧАШКА. Со овој урбанистички проект вон опфат на урбанистички план  се 
врши усогласување на планираната намена со важечките прописи во моментов, а од 
аспект на просторното и урбанистичкото планирање, како и оформување на сродни 
намени, а во согласност со Законските прописи.   
Со УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3 
ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ НА КП 1545/1, KП 1545/2 И 
КП 1543 КО ОМОРАНИ, ОПШТИНА ЧАШКА се предвидува објект за: 
А4.3 - Викенд куќи. 
Генералниот концепт кој е користен при решавање на оваа УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3 ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ 
ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ НА КП 1545/1, KП 1545/2 И КП 1543 КО ОМОРАНИ, 
ОПШТИНА ЧАШКА  се состои во решавање на просторот со планирање на нова 
површина за градба.    
Предмет на планскиот документ. (пр. транспорт, планирање на просторот и сл.) 
планирање на просторот 
Периодот за донесување на планскиот документ. 
2021-2026 
Предвидено ревидирање на планскиот документ. Доколку е предвидено ревидирање, на колку 
години? 
5 години 
Простор или област опфатени со планскиот документ. (пр. географска област, добро е да се 
прикачи мапа) 
 Во границата на проектниот опфат се опфатени катастарските парцели КП 1545/1, KП 
1545/2 И КП 1543 КО ОМОРАНИ, ОПШТИНА ЧАШКА . Истата се движи како што следи: 
-        на север граничи со соседни парцели КП 1541 и КП 1542  
-        на запад граничи со пристапен пат КП 1539 
-        на југ граничи со Р2336; 
-     на запад граничи со КП 1544 и КП 1546 
 
Површината на проектниот опфат изнесува 0,29 ha. Предметната локација зафаќа 
земјоделско земјиште - нива од IV класа.  
  
Според определбите на Просторниот план, идниот развој и разместеност на 
производните и услужни дејности треба да базира на одржливост на економијата 
применувајќи ги законитостите на пазарната економија и релевантната законска 
регулатива од областа на заштитата на животната средина, особено превенција и 
спречување на негативните влијанија врз животната и работна средина. 
 
 
Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот 
документ и дали истите се содржани во акт или документ. 

Да  
Не  

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

Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ. 

Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина при изработката 
на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3 
ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ НА КП 1545/1, KП 1545/2 И 
КП 1543 КО ОМОРАНИ, ОПШТИНА ЧАШКА  потребно е да се почитуваат одредбите 
пропишани во законската регулатива од областа на заштита на животната средина и 
подзаконските акти донесени врз нивна основа. 
 

Веројатноста, времетраењето, 
фреквентноста и повратноста 
на влјанијата; 

нема 

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

континуирано влијание но не и зголемено врз 
животната средина. 

Прекугранична природа на 
влијанијата; нема 

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

Ризиците се предвидени и за истите се предвидуваат 
мерки за заштита.  

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

      

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

Со планскиот документ кој што се донесува се предвидува позитивен ефект врз 
економските и социјалните фактори. 

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

      

Посебни природни 
карактеристики или културно 
наследство 

нема 

Надминувањата на 
стандардите за квалитет на 
животната средина или 
граничните вредности 

нема 

Интензивна употреба на 
земјиштето нема 
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Влијанијата врз областите или 
пејсажите кои имаат признати 
статус на национални или 
меѓународни заштитени 
подрачја. 

нема 

Објаснете го степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на проекти 
и други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите за работа или 
според одредувањето на ресурсите: 

Планскиот документ кој ќе се спроведува има законска рамка и со него се планираат 
локациските услови (оформување на урбанистичка и архитектонска целина). 

Објаснете ја околината во близина на проектот односно активноста која се планира да се 
спроведе со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната средина. (пр. 
планот предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на индустриска зона, 
објаснете дали индустриската зона ќе има влијание врз животната средина на планираните 
резиденцијални проекти): 

Во границата на проектниот опфат се опфатени катастарските парцели КП 1545/1, KП 
1545/2 И КП 1543 КО ОМОРАНИ, ОПШТИНА ЧАШКА . Истата се движи како што следи: 
-        на север граничи со соседни парцели КП 1541 и КП 1542  
-        на запад граничи со пристапен пат КП 1539 
-        на југ граничи со Р2336; 
-     на запад граничи со КП 1544 и КП 1546 
Проектниот опфат зафаќа површина од 0.29ха.  
 
Условите за планирање на просторот важат за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 
ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА А4.3 ВИКЕНД КУЌИ И ДРУГИ 
ОБЈЕКТИ ЗА ВРЕМЕНО СМЕСТУВАЊЕ НА КП 1545/1, KП 1545/2 И КП 1543 КО ОМОРАНИ, 
ОПШТИНА ЧАШКА  .  

Објаснете ја важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на 
животната средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој: 
(Да се наведе дали обемот на планскиот документ придонесува кон одржливоста и 
намалување на еколошките проблеми. Пр. еден инфраструктурен план може да има поголеми 
влијанија врз животната средина отколку некој образовен план на наставните планови) 

Со планскиот документ дополнително не се оптеретува животната средина бидејќи за 
истиот се предвидуваат мерки и активности за намалувањето на влијанието врз 
животнатa средина. 

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

нема 

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

Планскиот документ кој се донесува нема претходна урбанистичка планска 
документација и ги следи одредбите на Условите за планирање. 

Доколку потенцијалните влијанија на клучните одлуки во планскиот документ веќе биле 
предмет на оцена или веќе биле разгледани во други плански документи во некоја поранешна 



cpa3a, pe31!1MI!IpajTe rill maBHIIITe 3aKJly40L.IIil Ha Taa OL.IeHa Ill KaKO Tille 3aKJly40L.IIil Ce KOpi!ICTeHI!I BO 
npo1..1ecoT Ha OAI1Y4yea~e . On111weTe Aalll!l npeTXOXOAHO cnpoeeAeHaTa OL.IeHKa e HanpaeeHa 
COr!laCHO HajHOBI!ITe C03HaHI!Ija 3a BllllljaHI!IjaTa Bp3 >KIIIBOTHaTa cpeAI!IHa CO L.lell Aa MO>Ke I!ICTaTa Aa 
Ce KOpliiCTIII BO npOL.IeCOT Ha yceojyea~e Ha nOCTOe4KIIIOT nllaHCKIII AOKyMeHT. 
HeM a 

AoKOilKY noTeHL.IIIIjanHI!ITe BllllljaHIIIja OA KllY4HaTa OAJlyKa eo oeoj nnaHCKIII AOK}'MeHT Ke 61!1Ae 
OL.IeHeTa BO HeKoja nOAOL.IHe>KHa cpa3a Ha nllaHI!Ipa~e Ha nOHIIICKO HI/lBO, HaBeAeTe KaKO Ke 
o6e36eAIIITe BllllljaHI!IjaTa WTO ce YTBPAeHI!I eo oeaa ¢a3a Ha AOHecyea~e Ha nnaHCKIIIOT AOKyMeHT 
Aa ce 3eMaT BO npeABIIIA nplil HOCe~eTO Ha OAJlyKaTa BO nOAOLIHe>KHaTa cpa3a (np. ce cnpOBeAyBa 
CTpaTerliiCKa OL.IeHa Ha yp6aHIIICTIII4Kiil nllaH BO KOj ce npeABIIIAYBa 1113rpa6a Ha o6jeKT KOj nOAJle>Kiil Ha 
nOCTanKa Ha OL.IeHa Ha BllllljaHiileTO Bp3 >KIIIBOTHaTa cpeAI!IHa). 

He ce cnposeAyBa CTpaTewKa ou,eHKa Ha n!laHCKIIIOT AOKyMeHT 

lt13JABA 
lt13jaeyeaMe AeKa nOAaTOL.II!ITe AaAeHIII BO OBOj cpopMynap ce T04Hiil, 
BIIICTIIIHIIITIII Ill KOMnlleTHIII. 

<l>yHKL.IIIIja, IIIMe Ill npe3111Me Ill nOTnliiC Ha Illill..leTO KOj ro 
HOCIII nnaHCKIIIOT AOKyMeHT BO IIIMe Ha opraHOT 

AaTyM 28.07.2021 roA. 
MecTo LlawKa 
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