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Податоци за органот кој го изработува планскиот документ 

Назив на планскиот 
документ 

Детален урбанистички  план за Блок 12, Урбана Единица –
Б, КО Гостивар 2, Општина Гостивар 

Орган надлежен за 
изработка на 
планскиот документ 

Го План Доо-Гостивар 

Орган надлежен за 
донесување на 
планскиот документ 

Градоначалник на Општина Гостивар 

 

Податоци за изработувачот на планскиот документ 

Име на лицето 
овластено за 
подготвување на 
планскиот документ 

Саити Насуф , диа 0251 

Назив на работното 
место 

Планер 

Контакт податоци за 
лицето 

Гостивар 
Тел. 042/212-500 
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Основни податоци за планскиот документ 

Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или друга 
одредба) 

 Закон за просторно и урбанистичко планирање и Годишна Планска Програма за 
изработка на урбанистички планови на територија на општина Гостивар 

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

Да Х  
Не  

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

Детален урбанистички план за Блок  12, КО Гостивар 2,Општина Гостивар,измена и 
дополнување на истите. 
Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за животна 
средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа. 

ДА – просторно и урбанистичко планирање. 

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

 

Да  
Не √ 

Член: / 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. 

Целта на донесување на планскиот документ е да се направат измени и да се 
планираат нови површини за градби согласно ГУП на Град Гостивар и согласно 
Законските регулативи за урбанистичко планирање. 
Предмет на планскиот документ. (пр. транспорт, планирање на просторот и сл.) 

Планирање на просторот.  

Периодот за донесување на планскиот документ. 

2017-2022 година. 

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

По истекот на пропишаниот плански период или меѓувреме со јавни интереси 

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

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

Да √ 
Не  

Дали е приложена копија од целите? 

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

Имплементацијата на овој урбанистички план ќе има позитивно влијание на пределот  
и ќе делува како една осмислена урбанизирана целина во која покрај градежните 
објекти се предвидени зелени површини со хортикултурно уредување 

Веројатноста, 
времетраењето, 
фреквентноста и 
повратноста на 
влијанијата; 

Со измените на планскиот документ со планирање на просторот 
и изградба на објекти, не би имале никакви негативни влијанија 
врз животна средина 

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

Со имплементација на планската содржина предвидена во планскиот 
опфат, може да се очекува кумулативни влијанија врз медиумите од 
животната средина и здравјето на населението од аспект на 
зголемено ниво на бучава, емисии во вода, воздух, генериран отпад, 
транспорт и сл.   

Прекугранична 
природа на 
влијанијата; 

Нема. 

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

Опасност од ризици врз здравјето на луѓето или животната средина  
може да се јават како резултат на несреќи, пожари и хаварии. 

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

Површината на планскиот опфат кој е во изработка изнесува 
26.853  ха ,во содржината на овој плански опфат  планирани се 
површини за  индивидуалното домување,стамбено домување, 
јавни институции, комерцијални и деловни намени, 
образование,државни институции  и комунална супраструктура 
, зеленило, спорт , рекреација и мемо.простори . 

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

Со планскиот документ ќе се добие исклучиво позитивен ефект  во контекст на 
економските и социјалните влијанија.Ќе се овозможи валоризација и афирмација на 
просторот и задоволување на потребите на жителите на овој плански опфат. 

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

Посебни природни 
карактеристики или 
културно наследство 

Областа е еколошки чиста и преставува природна и незагадена 
средина.Доколку при уредувањето на просторот се наиде на 
археолошки артефакти, односно дооткривање на материјални 
остатоци од културно историска вредност, потребно е да се 
постапи согласно член 65 од Законот на културно наслество, 
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односно веднаш да се запре со активностите и да се извести 
надлежната институција за заштита на културно наслество. 

Надминувањата на 
стандардите за 
квалитет на животната 
средина или 
граничните вредности 

Нема гранични вредности. 

Интензивна употреба 
на земјиштето 

Нема влијанија за квалитет на животната средина ниту  пак ќе 
дојде до на граничните вредности. 

Влијанијата врз 
областите или 
пејсажите кои имаат 
признат 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: 

Со планот се создаваат предуслови за развој на локалната економија и ефектуирање на 
даночната обврска на сопствениците за плаќање данок на имот што претставува значаен извор 
на приход на локалната самоуправа. Овој приход мултиплицирано ќе овозможи зголемување 
на фондовите на општината и  развој на повеќе дејности од нивна надлежност со што ќе се 
овозможи посредно повисок степен на задоволување на потребите и зголемување на 
квалитетот на услугите кои што локалната самоуправа ги дава на своите граѓани. 

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): 
Не постојат резиденцијални објекти. 

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): 
Недоследното почитување на законите во делот на заштитата на животната средина може да 
се очекуваат влијанија врз здравјето на човекот и животната средина. Тоа подразбира емисии 
во воздух, отпадни води, генериран отпад итн.  

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) 
Имплементацијата на планската содржина со контролирани емисии во медиумите од 
животната средина ќе допринесе за стопански развој  во општина Гостивар, од аспект на 
приходи од комунални такси и даноци, зголемено вработување и намалување на 
невработеноста и сл.   
Но, од аспект на животната средина во оперативната фаза на објектот може да се генерираат 
емисии кои може да предизвикаат влијанија врз медиумите  од животната средина, односно: 
Воздух: Емисии од транспортните средства со кои ќе се врши дотур на стока и може да го 
нарушат квалитетот на воздухот.  

 

Објаснете како планскиот документ кој е предмет на разгледување е поврзан со друг/и плански 
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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. 

 Предметниот простор е предмет на изработка на измена и дополна целиот  ДУП 
на определениот  плански опфат кој во целост го почитува намената според 
ГУП-от и од фактичката состојба за спроведување на планот како и поставки и 
насоки на просторниот план на Р Македонија.   

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

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

Во рамките на планскиот опфат не е предвидена реализација на проект што е 
предвиден со Уредбата за определување на проекти и за критериумите на кои се 
утврдува потребата за спроведување постапка за оцена на влијанието врз животна 
средина и поради тоа сметаме дека нема потреба истиот да подложи на нови 
оценувња. 

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

Функција, име и презиме и 
потпис на лицето кој го носи 

планскиот документ во име на 
органот 

 
 
 

Градоначалник 

Арбен Таравари 

 

 
 

Бр.20-457/2 
Датум: 05.04.2019 год. 
Место: Гостивар 

М.П. 
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