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]3РСКА: 	Barn  број  102-172 1 /1 од  24.01.2019 година 

очитувани, 

Согласно Вашето известувзњ е  за намера за изведување на проектот : Насипна 
;рзна со придружни објекги Отиња"во општина Штип и барањето за 
.П ределување на обемот на оцена на влијанието на проектот врз животната 
ре;дина со број 11-713/2 во прl:лоl•  na  овој допис Ви го доставуваме Решението  co  
о:i  се утврдува потреба од оL~ ена на влијанието на проектот: Насипна брана со 
pu дружни објекти "Отиња" во эпштина Штип, како и обемот на Студијата за оцена 
а 1;лијанието на проектот врз >кивотната средина. 
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'ГПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
DRГJTt)1ZIA PËR MJEDIS JETËSOR 

ѕ І ог 5о  '60  
13рз основа на член 81 став 8 од Законот за животна средина (Службен Весник на 
лепј блика Македонија број  53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010,  
124/2010, 51/2011, 123/2012, 93/2 013, 42/2014, 44/2015,  129/2015  и  39/2016),  Министерот 
за >кивотна средина и просторно планирање донесе 

Р ЕШЕНИЕ 

Co  ова Решение се утврдува потребата од оцена на влијанието на проектот: 
Насипна брана со тгридруЖни објекти "Отиња" во општина Штип, поднесено од 
страна на Министерство ' •о за земјоделство, шумарство и водостопанство, со 
седиште на ул. "Аминта трети " бр.2 во Скопје, како и обемот на студијата за 
оцена на влијанието на проектот врз животната средина. 

Обемот на Студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната 
средина е определ:ен во ;Iистата на проверка за определување на обемот на 
студијата за оцена на влиј ание•го на проектот врз >кивотната средина: прашања 
за карактеристиките на проеl_ ' !'от, која е составен дел на ова решение. 

Обемот на Студијата за оцена на влијанието на проектот врз животната 
средина покрај Листата і а тlрr,верка за определување на обемот на студијата 
за оцена на влијанието на rlроектот врз животната средина: прашања за 
карактеристиките на проеl:тот, треба ги опфати и прашањата кои се 
однесуваат на: визуелни аспекти, биолошка разновидност, кумулативни 
влијанија и социо-економски аспекти. 

Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето,  a  ќе се објави во 
најмалку еден дневен весник достапен на целата територија на Република 
Македонија, на интернет страницата, како и на огласната табла во 
Министерството за живо•гна средина и просторно планирање. 
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УПРАВА ЗА ЖИВОi'НА CI'ЕДИНА 
DREJTORIA PËR :b1JED1S JETËSOR 

Обраѕпоhѕ ,ние  

Ha цен 04.02.2019 година од страна на Миниrгерството за земјоде.лство, 
шумарстг:.о и водостопанство до Министерствотгг за животна средина и просторно 
планират~ге е доставено е известување за намера за изведување на проектот: FIагипна 
брана со придружни објекти "Gтиња" во општина цlтип и барање за определузё.ње нг 
обемот зё оцена на влијанието на проектот врз животната средина co број 11- 713/1. 

ЦелтG на проектот: Насипна брана со придр Јжни објекти "Отиња" во опэаiгина 
Штип е искористување на водите од река Отиња. Предвидената брана е од т.ип€1т нБ 
насипна брана co водонепропусен канал од глина Новоформираната акумул.аэіија г2е 
обезбеди водоснабдување со технолошка вода, дсполнување на водоводниот гггстем 
за водосг;абдување на населението со свежа вода, оfiезбедување na гар :.нrиран 
биолошкі'г минимум и рекреација на населението. 

Согла( но Законот за ж:ивотна средиха (Служfiен Весник на Република 
македонИја број 53/2005,  81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/2009, 48/2010, 1: ~4/г0I0, 
51/2011, 123/2012, 93/2013, 42% 2014, 44/2015, 129/2015 и 39/2016) и Уредiа т а за 
определугање на проекти и за критериумите врз ( снова на кои се утврдува пагребата 
за спрове;дување на постапката за оцена на вr.ијанијата врз животната средина 
Службен Весник на Република Македонија број 74/2005, 109/2009, 164!2012 и 
202/2016) предложениот проект се наоѓа во Прилог I- Проекти за кои задолжително 
се врши о:дена ua влијанијата врз животната срЕ дина, точка 12 ) Хидро - технички 
објекти со KOH се задржува вода со цел да се создаце постојана или вр=мена 
акумулација на вода или други материјали во течна состојба, чија висина е нај;vгалку 
Sm мерено помеѓу низводната ножица и непреливната круна, или која во пр ,эсторот 
до круната може да акумулира ловеќе од 100.G0m 3  и брани чија височина е н,эј~ га..ку 
lOm unu  исполнуваат барем еден од следниве усл. ~ ви: 
1. должината на круната на браната да е поголем Е  од, 500m;  
2.волуменот на акумулацијата да е поголем од 1.000.00Or.n 3 , 
3.максималното протекување на преливникот да е поголемо од 2.000 т 3/ѕ и за него  е 
потребно да се спроведува постапката за оцена на влијанието врз животната сре.динз. 

За таа цел се пристапи кон пополнување на Листата н:а проверка за опредезг І вањ t? 
na  обемот ча студијата за оцена на влијаниего нi1 паоектот врз животната cpE щина_ 
прашања за карактеристиките н:а проектот и се г зврши определување на обемот на 
студијата :за оцена на влијани:ето  na  проектаг врз :кивотната средина. С[окраi 
прашањата опфатени во Лист,ата на проверкг за определување на обемот на 
студијата за оцена на влијанието на проектот  Bps  животната средина, инвеститорот 
треба подет ално да ги разработи следните праша. ва: 
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у ПРАI3А ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 
IIREJTJRIA PËR MJEDIS JETËSOR 

Б тзуелни аспекти 
Оі ,ие аспекти се важни во ретlац и ј а  со животната средина во текот на оперативната 
ф ,tзa и во фазата на искорист ) вЕ' н)  на овој вид на инфраструктурни проекти. Од тие 
пl іичини, тие претставуваат ва;:( ' П сегмент на Студијата за ОВЖС, која треба да 
or  фати ефекти врз пределот. 

B)  голошка разновидност 
СЭЕiемот на ОВЖС треба  да :зкт_ryчи анализа на состојбите со билошката разновидност 
н подрачјето, евентуално пр іtсуство на заштитени и засегнати видови живеалишта, 
присуство на заштитени подрач;а, евидентирани подрачја за заштита, присуство на 
еколошки мрежи, како и потенцијилните влијанија од спроведување на проектот. 

hіїмулативни влијани'd  
I3( случај да постојат проекти/инсталации со потенцијал за слични влијанија врз 
жнвотната средина во опкру~:<увањето на предвидениот проект, Студијата за ОВЖС 
треба да вклучи анализа на кумугативните ефекти. 

оцио-економски аспекти 
бцената на социо-економски те аспекти ќе даде осврт на потенцијалните директни и 
индиректни ефекти од пр( ектот врз економијата и социјалните состојби во 
пс і драчјето од спроведување Р а истиот. 

i3 рз основа на горенаведенотс  ro  одлучи како во диспозитивот на ова решение 

Правна поука: Против ова решение инвеститорот, засегнатите правни или 
фпІзички лица, како и здруженlѕјата на граѓани формирани за заштита и за 
'І Fапредување на животната сре,г,liна, можат да поднесат жалба до Комисијата на 
?гадата на Република Македон іі ;Та за решавање на управни гë работи во втор степен 
од, областа на животната сре дина,. во  p0k  од осум дена од денот на објавувањето на 
решението. 

Директор на 
ѓ 
	 цправа за животна средина 

Xhezmi Sa1iu 

1.13 ЕЈабоТил: 	влатко Цветаноски 
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