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

Закпн за прпстпрнп и урбанистичкп планираое (Сл.весник на Р.М. бр.70/2013Пречистен текст), Правилникпт за ппблиска спдржина, размер и начин на графичка
пбрабптка на урбанистички планпви(Сл.весник на РМ, бр.78/06) и Правилникпт за
стандарди и нпрмативи за урбанистичкп планираое (Сл. весник на РМ бр.63/12,
126/12, 19/13 ,95/13,167/13 и 37/14) и ГУП на град Свети Никпле - Пдлука бр.13-99
пд 31.07.1998 г.
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?

ДУП за дел пд М.З. " 1 " , КП Свети Никпле , Пдлука бр.13-132 пд 29.12.1995 гпд.
Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за животна
средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа.

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

Да
Не

Член: 3

Тпчка: 13

Алинеја: /

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

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

Да, 1,91 ха.
Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната одлука која
ќе се донесе.

Деталнипт урбанистички план ги зацртува пснпвните правци на Генералнипт план
спгласнп Пдлука бр.13-99 пд 31.07.1998 г., сп цел да се ппстигне пптимална
прпстпрна прганизиранпст и функципнална ппременпст на прпстпрпт за пдреден
временски перипд.
Сп израбптка на измена и дппплнуваое на ДУП за дел пд М.З.„1“ Ппштина Свети
Никпле ќе се пвпзмпжи унапредуваое на квалитетпт на живееоетп сп раципналнп и
ефикаснп кпристеое на распплпживите ресурси,а вп неппсредна функција и спгласнп
принципите на пдржливипт развпј.Сп пваа измена на ДУП ќе се изврши
раципнализација и екпнпмичен пристап вп кпристеое на градежнптп земјиште сп
згплемуваое на степенпт на изграденпст и кпефициентпт на икпристенпст спгласнп
важечките стандарди и нпрмативи за урбанистичкп планираое.Израбптката на ДУП
се базира на ппгпднпстите кпи ги нуди прпстпрнипт развпј спгласнп ГУП , какп и
следните претхпдни рабпти:
Нпвипт ДУП ќе претставува пснпвен регулативен дпкумент за сите пбласти на
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прпстпрнипт развитпк на прпстпрпт вп рамките на ппфатпт на Планпт, извпр на
инфпрмации за сите сфери на развитпк, пснпва за спздаваое развпјни прпграми.
Сп планпт треба да се предвиди следната наменска упптреба на земјиштетп:
Намена на ппвршините ппфатени сп планпт:
A-ДПМУВАОЕ 0,69 ха
А1-Дпмуваое вп станбени куќи
А2-Дпмуваое вп станбени згради
Б-КПМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛПВНИ НАМЕНИ 0,62 ха
Б1-Мали кпмерцијални и делпвни дејнпсти
Б2-Гплеми тргпвски единици
В-ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ 0,14 ха
В4-Државни институции
Д- ЗЕЛЕНИЛП И РЕКРЕАЦИЈА 0,01 ха
Д2-Заштитнп зеленилп
Е-ИНФРАСТРУКТУРА 0.45 ха
Е1-Кпмунална инфраструктура
ВКУПНП 1,91 ха
Сппред тпа , предметната измена и дппплна на ДУП за дел пд МЗ„1“ Ппштина
Свети Никпле, 2013-2018 гпд. , КП Свети Никпле-гр,претставува плански дпкумент
пд мал ппфат кпе следи какп резултат на пценките пд сеппфатнп направена
анализа,какп и максималнп ппчитуваое на нпвп настанатата ппштествена
спстпјба,направена е нпва парцелацијата и згплемуваое на ппвршините за градеое на
градежните парцели,па сппред тпа мислиме дека за пваа измена и дппплна на ДУП-пт
не е пптребнп да се спрпведе ппстапка за Стратегиска пцена на живптната
средина .

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

Планираое на прпстпрпт

Периодот за донесување на планскиот документ.

2013-2018 гпд.

Страна 3 пд 9

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

Пп истекпт на прппишанипт плански перипд пд 5 гпдини

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

Предметнипт плански ппфат за кпј се израбптува ДУП спдржи 37 градежни
парцели сп пснпвни класи на намена - А 1 -Дпмуваое вп станбени куќи,А2дпмуваое вп станбени згради и Б1-Мали кпмерцијални и делпвни намени .
Прпстпрпт на кпј е вршена пптребната анализа за израбптка на измена и дппплна
на ДУП е лпциран вп централната зпна на град Свети Никпле сп граница кпја се
движи пп пспвините на следните улици:
- запад - ул.„Плпштад Илинден“
- север-ул.„Ленинпва“
- истпк-ул.„Васка Циклева“ и
- југ-крак на ул.„Плпштад Илинден“
Вкупната ппвршина на планскипт ппфат изнесува 1,91 ха.

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.

Сп реализација на планскипт дпкумент се предвидува пспвременуваое на
предметнипт ппфат спгласнп нпвп настанатите ппштествени услпви спгласнп
важечкипт ГУП и ДУП,згплемуваое на изградената ппвршина сп згплемуваое на
искпристенпста на прпстпрпт,а сп тпа ппискпристена нетп густина пп жител,какп и
згплемуваое на ппвршината за градба на сите градежни парцели врз пснпва на
измена на закпнската регулатива спгласнп Правилникпт за стандарди и нпрмативи за
урбанистичкптп планираое.
Влијанијата , кпи се претппставува дека мпже да прпизлезат сп имплементација
на пвпј ДУП , мпже да се разгледуваат пд аспект на негативни влијанија и пд
аспект на идни бенефиции, пднпснп ппзитивни влијанија.
Изградбата на планираните пбјекти вп рамките на
планскипт ппфат се пчекува да предизвика
ппзитивни импулси и ефекти врз целптп неппсреднп
ппкружуваое пд аспект на ппвиспка прганизација,
инфраструктурна ппременпст и уреденпст на
прпстпрпт и вп крајна мера пбезбедуваое на
кпмунален надпместпк кпј би се вратил вп фпрма
на ппдпбра инфраструктурна ппременпст на
прпстпрпт.

Веројатноста, времетраењето,
фреквентноста и повратноста
на влјанијата;

Кумулативната природа на
влијанијата врз животната
средина и животот и здравјето

Медутпа , сп усвпјуваое на планскипт дпкумент ќе
има и негативни влијанија врз живптната средина,
ппсебнп вп фазата на градба на планираните
пбјекти.
Влијанијата штп ќе се јават вп фаза на градба
(емисии на штетни материи вп впздухпт, мпжни
штетни влијанија врз ппчвата (директни и
индиректни), емисии на бучава, птпад и влијанија врз
флпрата и фауната), ќе бидат лпкални и сп
пграничен временски рпк.
Влијанијата кпи ќе се јават вп фазата на
експлпатација на пбјектите се прпценуваат какп
малку значајни , имајќи гп вп предвид фактпт дека
вп пвпј плански ппфат егзистираат пбјекти кпи се
претхпднп изградени,па фреквентнпста и ппвратнпста
на штетните влијанија врз пбласта ќе бидат минимални
Изградбата на предвидените спдржини на
предметната лпкација ќе има кумулативнп влијание
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на луѓето

врз живптната средина , кпе пред се ќе се пгледа на
штетнптп влијание врз амбиенталнипт впздух,
ппради згплемената фреквенција на впзила, какп и
вп згплемуваоетп на кпличествптп на спздаден
птпад(кпмунален), вп фазата на градба на
предвидените пбјект.
Пд прпектпт не се пчекува значајни влијанија врз
живптпт и здравјетп на лудетп, затпа штп видпт и
прирпдата на планираните прпектни спдржини не
спадаат вп групата на гплеми и директни загадувачи
на живптната средина и живптпт и здравјетп на
лудетп.

Прекугранична природа на
влијанијата;

Нема влијание

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

Превентивнп се преппрачува да се применуваат
стандардите и нпрмативи утврдени сп Закпнпт за
заштита и спасуваое,Метпдплпгија за спдржината и
начинпт на прпценуваое на ппаснпстите и планираое
на заштитата и спасуваоетп и Уредбите за
спрпведуваое на заштитата и спасуваоетп пд ппжари и
урнатини какп мпжни ризици пп живптпт и здравјетп
на лудетп и живптната средина пп пднпс на несреќи ,
хаварии и прирпдни катастрпфи кпи би мпжеле да се
случат .

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

Ппфатпт на планскипт дпкумент е 1,91ха и 37
градежни парцели .Ппвршината на пвие градежни
парцели изнесува 1,44 ха,пд кпи на ппвршина за градба
изнесува 0,76 ха.Вп пвпј плански ппфат се планирани да
живеат 90 дпмаќинства сп прпсечен брпј на членпви вп
еднп дпмаќинствп пд 3,7члена или вкупнп пкплу 350
жители.

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

Пбемпт , динамиката на финансираое на реализацијата на планските решенија на
дел пд лпкалитетпт кпј е предмет на израбптка на ДУП , ги ппфаќа сите
трпшкпви за планираое, прпектираое, ппдгптвуваое (уредуваое) на земјиштетп,
изградба на пбјектите, надвпрешните инсталации и партернптп уредуваое.
Екпнпмскптп пбразлпжение за пправданпста на планскипт кпнцепт прпизлегува пд
реалната спстпјба на пбјектите на теренпт, планските пдредби пд Генералнипт
План за ппштина Свети Никпле израбптен пп претхпднп решение сппреденп сп
планските решенија кпи ги нуди предметнипт план. Планпт предвидува
згплемуваое на ппвршината за градба на предметнипт плански ппфат ,а сп тпа
се згплемува искпристенпста на прпстпрпт, се дпбива ппискпристена нетп густина
пп кприсник, ппвеќе кпмуналии за ппштината, а инфраструктурнипт систем е сп
незначителнп згплемуваое вп пднпс на претхпдната планска дпкументација.
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Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на планскиот
документ:

Предметната лпкација се напда на градежнп земјиште . При израбптка на
планската дпкументација, неппхпднп е впсппставуваое и ппчитуваое на
ефикасната кпнтрпла на кпристеоетп и уредуваоетп на земјиштетп и утврдуваое
на нпрмите и стандардите за градба.
Планскипт ппфат сп пваа урбанизација ќе дпбие згплемена вреднпст.
Посебни природни
карактеристики или културно
наследство

На предметната лпкација не е евидентиранп
културнп , истприскп и прирпднп наследствп. Сп
изградба на предвидените спдржини ќе се ппстигне
ппдпбра пејсажна и функципнална кпмппниранпст
сп пкплината .

Надминувањата на
стандардите за квалитет на
животната средина или
граничните вредности

Нема да се надминат стандардите за квалитет на
живптната средина ниту пак ќе дпјде дп надминуваое
на граничните вреднпсти.

Интензивна употреба на
земјиштето

Земјиштетп на кпе ќе се градат пбјектите
претставува градежнп земјиште и мпже веднаш да
се птппчне сп градба на предвидените спдржини.
Реализација на планпт ќе придпнесе за раципналнп
искпристуваое на прпстпрпт и ппчитуваое и
заштита на правптп на сппственпст.

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:

Сп ДУП се предвидуваат пснпвна класи на намени на земјиштетп ппгпре набрпени
на мал ппфат за кпи не е предвидена ппстапка за пцена на влијаниетп врз
живптната средина.
Објаснете ја околината во близина на проектот односно активноста која се планира да се
спроведе со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната средина. (пр.
планот предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на индустриска зона,
објаснете дали индустриската зона ќе има влијание врз животната средина на планираните
резиденцијални проекти):

Вп близина на планскипт ппфат се напдаат станбени и кплективни згради и не се
пчекува предвидените пбјекти за градеое да имаат негативнп влијание врз
пкплните пбјекти, ниту пак на неппсредната пкплина.Истп така вп близина се напда
и впдптекпт Гпрпбинска река кпја е сп регулиранп речнп кпритп чие пдржуваое е
редпвнп.
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)

Дпнесуваое на пвпј ДУП ќе има влијанија кпи се пгледаат вп следните пбласти
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пд живптната средина:
-впздух- активнпстите за изградба на предвидените пбјекти и нивнптп
функципнираое ќе влијаат врз квалитетпт на впздухпт, пред се ппради
емитуваоетп на штетни гаспви пд впзилата и градежната механизација кпја ќе
се кпристи на предметната лпкација вп текпт на изградба на предвидените
пбјекти). Сепак се пценува дека пва влијание ќе биде пд мал пбем и нема
значителнп да гп загрпзи квалитетпт на впздухпт.
-ппвршински и ппдземни впди - сп реализација на пвпј ДУП не се пчекуваат
значителни влијанија врз ппвршинските и ппдземните впди.
-бучава- вп фазата на реализација на прпектпт ,претежнп при дпградба или
надградба на пбјектите се пчекува згплеменп нивп на бучава на предметната
лпкација нп бидејќи времетраеоетп ќе биде мнпгу малп , не се пчекува значајнп
негативнп влијание врз живптната средина.
- птпад- вп фазата на реализација и експлпатација на спдржините предвидени вп
рамките на предметнипт план не се пчекува згплемуваое на кпличествптп на
прпдуциран птпад. Дпкплку сп истипт не се ппстапува спгласнп ппзитивните
закпнски нпрми, мпже да бидат предизвикани значајни влијанија врз медиумите
пд живптната средина (ппчва, ппдземни впди, впздух итн.)Треба да се наппмене дека
вп предметнипт ппфат има дпвплен брпј на кпнтенјери и садпви за птпад вп двпрните
места.
-флпра и фауна - вп пределпт кпј се напда вп рамките на планскипт ппфат не се
евидентирани карактеристични видпви пд флпра и фауна, ендемични и загрпзени
видпви, какп и карактеристични живеалишта.
Пд аспект на пдржливпст , дпнесуваоетп на ДУП ппзитивнп ќе влијае врз:
- пбезбедуваое на кпмунален надпместпк кпј би се вратил вп фпрма на ппдпбра
инфраструктурна ппременпст на прпстпрпт,
-згплемуваое на дпхпдпт пп глава на жител и стапка на екпнпмски раст, какп и
-згплемуваое на нивптп на живптен стандард вп ппштината.
-ќе се спздаде населба каде ќе задпвплат живптните и ппштествените пптреби на
населениетп,какп и ппдпбруваое на заштитата на живптната средина и прирпдата.
Предвиденптп планскп решение какп алтернатива дава ширпки мпжнпсти за
заживуваое и иден развпј на ппширпкипт прпстпр на лпкацијата вп разни
наспки, пднпснп дава мпжнпст прпстпрпт пд неатрактивнп земјпделскп земјиште
да прерасне вп прпстпр кпј ќе даде гплем придпнес за развпјпт на регипнпт,
лпкалната и наципнална екпнпмија.
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.)

Пд екплпшки аспект , значајни се следните влијанија кпи мпже да бидат
предизвикани врз живптната средина:
-згплемуваое на нивптп на загадуваое на впздухпт (предизвиканп пд издувните
гаспви на впзилата кпи ќе се кпристат вп текпт на изградбата на пбјектите вп
фаза на експлпатација на пбјектите предвидени вп планскипт ппфат);
-згплемуваое на нивптп на бучава (предизвиканп пд градежните активнпсти, какп
и пд сппбраќајпт пд впзилата вп фаза на изградба ;
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-згплемуваое на кпличините на прпдуциран птпад (какп вп фаза на реализација ,
така и вп фаза на експлпатација на пбјектите предвидени вп планскипт ппфат);
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.

Прпграма за урбанистичкп планираое за 2014 гпд.
Генералнипт план на град Свети Никпле, спгласнп Пдлука бр.13-99 пд 31.07.1998 г
Планска прпграма за измена и дппплна на ДУП за дел пд МЗ бр.„1“,плански
ппфат меду ул.„Плпштад Илинден“,ул.„Ленинпва“,ул.„Васка Циклева“ и крак на
ул.„Плпштад Илинден“ КП Свети Никпле-гр, Ппштина Св. Никпле
Пдлука за птппчнуваое на ппстапка за измена на ДУП бр.0701-731 пд 24.09.2013 г.
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.

Пптенцијалните влијанија пд предметнипт плански дпкумент не биле предмет на
пцена вп ппранешна фаза на дпнесуваое на други плански дпкументи.
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).

Пред изградба на ппединечните прпекти/пбјекти , кпи влегуваат вп спстав на
ДУП ќе се пцени пптребата пд израбптка на Студија за пцена на влијание на
пбјектите врз живптната средина/Елабпрат за заштита на живптната средина.
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

Градпначалник
Зпран Тасев
___________

Датум
12.05..2014 год.
Место Свети Николе

М.П.
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