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Податоци за органот кој го изработува планскиот документ 

Назив на планскиот 
докумет 

Нацрт Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 05, 
Општина Карпош, Скопје 

Орган надлежен за 
изработка на 
планскиот документ 

Друштво за трговија и услуги “БИЛД УРБАН” ДООЕЛ Скопје 

Орган надлежен за 
донесување на 
планскиот документ 

Општина Карпош - Скопје 

 
Податоци за изработувачот на планскиот документ 

Име на лицето 
овластено за 
подготвување на 
планскиот документ 

Бојан Муличковски, диа  

Назив на работното 
место 

Дипломиран инженер архитект - планер потписник  

Контакт податоци за 
лицето 

/ 
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Основни податоци за планскиот документ 

Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или друга 
одредба) 
 Планскиот документ кој се донесува има за цел да се изработи Нацрт Детален 
урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 05, Општина Карпош, Скопје, согласно 
ГУП на град Скопје 2012-2022 год и  и Регулациски план на Генерален урбанистички 
план на град Скопје 2012-2022 за Четврт З 04,  односно да изврши хармонизација на 
просторните природни услови и предвидените градби во функционална целина со 
естетска препознатливост.  
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? 
При изработката на Нацрт Детален урбанистички план за Градска четврт З 04, Блок 05, 
Општина Карпош, Скопје во целост се запазени границите на плански опфат и 
урбанистички параметри зададени во ГУП на град Скопје 2012-2022, одлука бр.07-
5068/1 од 03.12.2012 година и Регулациски план на Генерален урбанистички план на 
град Скопје 2012-2022 за Четврт З 04, одлука бр.27-974/1 од 29.01.2020 година. 
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. 
Предметниот плански опфат спаѓа во границите на Регулациски план на Генерален 
урбанистички план на град Скопје 2012-2022 за Четврт З 04, одлука бр.27-974/1 од 
29.01.2020 година. 
Деталниот урбанистички план како основна цел ги има зацртано насоките на идниот 
просторен развој со создавање на услови за планирање на организирани простори 
согласно законската регулатива, одредување на намени на градежни парцели со 
компатибилни класи на намена на основната класа на намена која е дефинирана со 
законска регулатива, планирање на површини за градба на објекти со нивна катност и 
максимална висина до венец, имајќи ги во предвид Законот за урбанистичко 
планирање (Сл. Весник на РСМ, бр. 32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање 
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(Сл. Весник на РСМ бр. 225/20), приоритетните погодности и ограничувања преку 
анализата на постојната состојба и создавање на основна концепција за планираните 
површини со сообраќајни и инфраструктурни решенија.  
Границите на планскиот опфат се дефинирани на следниот начин: 
- на запад границата започнува од точка 8 и се движи во јужен правец по оска на 
сервисна улица „С3“ (планиран профил на сервисна улица по Регулацискиот план на 
ГУП на Град Скппје 2012-2022 за Четврт З 04), сѐ до најзападната точка 10;  
 - на југ границата започнува од најзападната точка 8 и се движи во источен 
правец по оска на сервисна улица „С1“ (планиран профил на сервисна улица по 
Регулацискиот план на ГУП на Град Скопје 2012-2022 за Четврт З 04),сѐ до најјужна 
точка 11;  
 - на исток границата започнува од најјужна точка 11 и се движи во северен 
правец по оска на градска магистрала Бул „8-ми Сепетмври“ (планиран профил на 
градска магистрала по ГУП на Град Скопје 2012-2022), сѐ до почетната точка 1.  
 
Површината на урбаниот опфат изнесува 4.88ха.  
Предмет на планскиот документ. (пр. транспорт, планирање на просторот и сл.) 
планирање на просторот 
Периодот за донесување на планскиот документ. 
2020-2025 
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) 
Границата на планскиот опфат е дефинирана на: 
- на запад границата започнува од точка 8 и се движи во јужен правец по оска на 
сервисна улица „С3“ (планиран профил на сервисна улица по Регулацискиот план на 
ГУП на Град Скппје 2012-2022 за Четврт З 04), сѐ до најзападната точка 10;  
 - на југ границата започнува од најзападната точка 8 и се движи во источен 
правец по оска на сервисна улица „С1“ (планиран профил на сервисна улица по 
Регулацискиот план на ГУП на Град Скопје 2012-2022 за Четврт З 04),сѐ до најјужна 
точка 11;  
 - на исток границата започнува од најјужна точка 11 и се движи во северен 
правец по оска на градска магистрала Бул „8-ми Сепетмври“ (планиран профил на 
градска магистрала по ГУП на Град Скопје 2012-2022), сѐ до почетната точка 1.  
 
Површината на урбаниот опфат изнесува 4.88ха.  
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. 
Просторниот концепт го сочинува следниот систем на класи на намени: 
• Б -  Комерцијални и деловни намени,  
• Д -  Зеленило и рекреација, 
• Е - Инфраструктура 
и површини наменети за сообраќајници 
 
Во графичкиот прилог се дадени симболи за соодветни намени на  
просторот а тоа се следните: 
• Б6.2 Спортски базени, пливалишта и скокалишта 
• Б6.3 Хали за повеќе спортови 
• Д2.1 Дрвореди и друго украсно и заштитно урбано зеленило  
• Е1.1 Пешачки простори, улици и патеки 
• Е1.1 Секундарни улични мрежи во населени места 
• Е1.1 Примарни улични мрежи во населени места 
• Е1.8 Трансформаторски станици и подстаници 
• Е2.1 Бензински пумпи 
а влијанието врз животната средина останува исто, бидејки со планскиот документ 
нема да се изврши дополнително оптеретување врз животната средина. 
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. (Прилог синтезен план). 

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). 

На површина од планскиот опфат од 4,88 ха, не се 
предвидува зголемување бројот на жители. 

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 
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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 

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): 
Планскиот документ се однесува на веќе предходно зацртана цел согласно ГУП на град 
Скопје 2012-2022, одлука бр.07-5068/1 од 03.12.2012 година и Регулациски план на 
Генерален урбанистички план на град Скопје 2012-2022 за Четврт З 04, одлука бр.27-
974/1 од 29.01.2020 година и дефинираните намени се: 
              Б -  Комерцијални и деловни намени,  
• Д -  Зеленило и рекреација, 
• Е - Инфраструктура 
и површини наменети за сообраќајници 
 
Во графичкиот прилог се дадени симболи за соодветни намени на  
просторот а тоа се следните: 
• Б6.2 Спортски базени, пливалишта и скокалишта 
• Б6.3 Хали за повеќе спортови 
• Д2.1 Дрвореди и друго украсно и заштитно урбано зеленило  
• Е1.1 Пешачки простори, улици и патеки 
• Е1.1 Секундарни улични мрежи во населени места 
• Е1.1 Примарни улични мрежи во населени места 
• Е1.8 Трансформаторски станици и подстаници 
• Е2.1 Бензински пумпи 
 a се врши дефинирање и оформување на урбанистички парцели според сопственоста. 
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 
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BnuJaHilJa Bp3 xt4BoTHara cpeAilHa orKonKy HeKOj o6pasoBeH nflaH Ha HacraBHilTe nnaHoBrr)

Co nnascxror AoKyMeHr Aono.nHHre.nHo He ce onreperyBa xt4BorHara cpeArHa 6ngejku n
Acrttor ce npeABilAyBaar MepKil r aKrlaBHocrr 3a HaMa.flyBaFbero ua anujauuero Bp3

*rto
Kou exonou.rru npo6neuil ce peneBaHTHil 3a nflaHcKr4or AoKyMeHT. Onuuere 3oluro t4crilTe ce
peneBaHrH14 il onilulere ja nuenara np[poAa il cepilo3Hocr.
(O6jacnere rr npo6neruilre Kota cnpoBeAyBabero Ha nflaHcKr/or AoKyMeHr Moxe Aa ril npeAilsBilKa
v'nv Aa AoBeAe Ao Ht4BHo 3roneMyBaFbe, npo6neuilTe Kor4 Moxe Aa ro sa6aear HeroBoro
cnpoBeAyBaFbe, KaKo n npo6nenar Koil cnpoBeAyBaFbero Ha nnaHcxt4or AoKyMeHT Moxe Aa rn pelxil
unlr nauanr.)
Henna

O6jaclere KaKo nnaHcx/lorAoKyMeHr xoj e npeAMer Ha pasrneAyBabe e noBpsaH co ppyrlu nnaHcKrl
qoxyuenr/u Bo xrepapxiljara na nnaHfipaFbe. Haae4ere ro Ha3[Bor ua roj/rue nnaHcKr4 goxynaenr/r
i4 HaBeAere rH KnyqHilre anujaauja Ha n4e nflaHcKr4 AoKyMeHrt4 Bp3 xr4BorHara cpeA[Ha.Onpe4enere
rh pa3nuKLlTe Bo KnyqHilTe oAnyKil r.uTo ce HocaT co npeAMeTHiloT nnaHcKr4 AOKyMeHT fi ApyrfiTe
nnaHcKr/r ,qoKyMeHril xou 6nne unr ke 6wgat npeAMeT Ha olleHa.
llnaxcxror AoKyMeHr xoj ce AoHecyBa tv cne1u o4pe46rre na feHepannraor yp6an vcrnqln
n.naH il Perynaqncxt4or n.flaH 3a qerBpr.

floxonry norenqujanxute anujanuja na myvHure ognyKr4 Bo nnaHcKr4or AoKyMeHr eeke 6une
npeAMer Ha olleHa ilnil aeKe 6une pasrneAaHu Bo Apyr[ nnaHcKr/ AoKyMeHru eo Hexoja nopaHeulHa
Qasa, pesrnanpajre rfi rnaBHilre 3aKnyqoll4 Ha raa oqeHa fi KaKo rile 3aKnyqoqr ce Kopr4creHil Bo
npoqecor Ha oAnyqyBarue. Onru:ere Aanil nperxoxoAHo cnpoBeAeHara oqeHKa e HanpaBeHa
cornacHo Hajnoeure cosHaHuja saenujaaulara Bp3 xr4BorHara cpeAilHa co qen Aa Moxe ncrara aa
ce Kopr4cl4 Bo npoqecor na ycaojyeaFbe Ha nocroeL{Kt4or nflaHcKt4 AoKyMeHT.
Henna

floronxy norenqrjanHure anujaurja og rnyvnara oAnyKa so oeoj nflaHcKt4 AoKyMeHr xe 6rage
oqeHera eo nexoja no,qollHexHa Sasa Ha nnaHilpaFbe Ha noHilcKo Ht4Bo, HaBeAere raxo ke
o6ea6egrre annjaanjata lxro ce yrBpAeHil Bo oBaa Sasa na AoHecyBaFbe Ha nflaHcKr4or AoKyMeHr
Aa ce 3eMar Bo npeABIlA npta HoceFbero Ha oAnyxara Bo noAor-lHexHara Qasa (np. ce cnpoBeAyBa
crparerilcKa olleHa na yp6anncrilqKn nnaH eo xoj ce npeABilAyBa usrpa6a na oOjerr roj no4nexr na
nocranKa Ha oqeHa na enrjaHrero Bp3 xt4BorHara cpeguHa).
He ce cnpoBeAyBa crpareuKa oqeHKa Ha n.naHcKllorAoKyMeHr

1/3JABA
klsjaeyeaue AeKa noAaroll!4re AaAeHI ao oaoj Soprraynap ce roL{Hil,
BIACTVHNTV T KOMNfi ETHil.

Oyuxqnja, ilMe 14 npe3ilMe il nornilc ua nnqero xoj ro
HOCil nflaHCKl4OT AOKyMeHT BO rMe Ha OpraHOT

. lpa4onava,fl H14K Ha on lurh Ha

KapprySq[ax Soroee

fiaryu 15.09.2021 roa.
Mecro Cronje ft;9.{r;S
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