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Податоци за органот кој го изработува планскиот документ 

Назив на планскиот 
докумет 

Детален  урбанистички  план,  Градска  четврт  З  09, помеѓу Бул. 
Партизански одреди, Ул. Франклин Рузвелт, Бул. М.Т.Гологанов и Бул. 
8-ми Септември, Општина Карпош - Скопје 

Орган надлежен за 
изработка на 
планскиот документ 

ДПУП БИЛД - 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 
Илина Лалкова, диа  

Назив на работното 
место 

Дипломиран инженер архитект - планер потписник 
 

Контакт податоци за 
лицето 

078 240 218 
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Основни податоци за планскиот документ 

Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или друга 
одредба) 
  Потреба  од  изработка  на  оваа  планска  документација  -  Детален урбанистички  
план,  Градска  четврт  З  09,  помеѓу  Бул.  Партизански  одреди,  Ул. Франклин Рузвелт, 
Бул. М.Т.Гологанов и Бул. 8-ми Септември,Општина Карпош е вршење парцелација за 
новопредвидените градби во рамки на реална можност за брза реализација. Co  
донесување  на  Програма  за  изработка  на  убанистички  планови  на територија  на  
општина  Карпош  за  2014  год  во  која  влегува  и  предметната изработка на Детален 
урбанистички план, пристапено е кон изработка на Детален урбанистички  план,  
Градска  четврт  З  09,  помеѓу  Бул.  Партизански  одреди,  Ул. Франклин Рузвелт, Бул. 
М.Т.Гологанов и Бул. 8-ми Септември, Општина Карпош. Површината  на  опфатот  на  
анализираниот  простор  на  предметната  измена  е утврдена во согласност  со  Сектор  
за  урбанизам и  комунални  дејности и  заштита на  животна  средина  и  природата  -  
Одделение  за  урбанизам  и  истата  изнесува 43,98 ха. Целиот  простор  кој  е  предмет  
на  разработка  на овој  ДУП  е опфатен  со постојна  урбанистичка  документација,  
односно  Детални  урбанистички  планови. Освен измената  на  ГУП-от  односно  
усогласување на  планската  документација со Генералниот урбанистички план за град 
Скопје 2012, причина за изработка на овој Детален  урбанистички  план,  Градска  
четврт  З  09,  помеѓу  Бул.  Партизански одреди,  Ул.  Франклин  Рузвелт,  Бул.  
М.Т.Гологанов  и  Бул.  8-ми  Септември, Општина  Карпош,    дополнително  
претставуваат  и  одредени  проблеми  кои  се јавуваат  при  реализацијата  на  
претходната  урбанистичка  документација. Предложеното решение во целост е 
усогласено со дозволените класи на намени билансни и нумерички показатели дадени 
за оваа четврт во ГУП-от на град Скопје.   
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 Детален урбанистички  план,  Градска  четврт  З  09,  помеѓу  Бул.  
Партизански  одреди,  Ул. Франклин Рузвелт, Бул. М.Т.Гологанов и Бул. 8-ми 
Септември, Општина Карпош 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. 
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. 
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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 ГУП на град Скопје 2012-2022, 
Одлука бр.07-5068/1 од 03.12.2012 година.  Согласно пропишаните смерници за негова 
реализација се јавува потреба од изработка на урбанистичка  документација  од  
понизок  ранг  односно  Детален  урбанистички план. Со ГУП-от на град Скопје градот е 
поделен на градски четврти и е утврдена потреба за изработка на ДУП на цела градска 
четврт, во случајот градската четврт З 09. Во ГУП–от се дефинирани намените на 
површините.  За таа цел е пристапено кон изработка на ДУП за Градска четврт З 09, со 
што би се оформила урбаанистички функционална и територијална целина. 
 
Предмет на планскиот документ. (пр. транспорт, планирање на просторот и сл.) 
планирање на просторот 
Периодот за донесување на планскиот документ. 
2014-2019 
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) 
Границите на планскиот опфат се следните:   
Од Запад:  по осовина на Бул. “8-ми Септември” ;  
Од Север:  по осовина на “Партизански одреди”;   
Од Исток: по осовина на ул. “Франклин Рузвелт“;  
Од Југ: по осовина на Бул. “М.Т.Гологанов“;    
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:  
А -  Домување,   
Б-  Комерцијални и деловни намени,  
В - Јавни институции,  
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:  
А1 Домување во станбени куќи,  
А2  Домување во станбени згради,  
А3 Групно домување,  
Б2 Големи трговски единици,  
Б4 Деловни простори,  
Б5 Хотелски комплекс,  
В1 Образование и наука,  
В2 Здравство и социјална заштита,  
В4 Државни институции,  
Е1 Комунална инфраструктура,  
Е2  Комунална супраструктура,  
Д1 Парковско зеленило,  
Д3 спорт и рекреација,  
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 44,69 ха, не се 
предвидува зголемување бројот на жители. 
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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 

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 
Генералниот урбанистички план на град Скопје од 2012 - 2022 год. и дефинираните 
намени се: 
А -  Домување,   
Б-  Комерцијални и деловни намени,  
В - Јавни институции,  
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:  
А1 Домување во станбени куќи,  
А2  Домување во станбени згради,  
А3 Групно домување,  
Б2 Големи трговски единици,  
Б4 Деловни простори,  
Б5 Хотелски комплекс,  
В1 Образование и наука,  
В2 Здравство и социјална заштита,  
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84 fipxaex tA vtlcrttry\tttt,
EL Konnynanna rnQpacrpyKrypa,
E2 HonnynanHa cynpacrpyKrypa,

.{L llapxoecKo 3e,reH il.no,

fl3 cnopr r pexpeaqrja,
co MoxHocr 3a KoMnatu6vnnu HaMeHh cnopeA flpaarnHnxor 3a craHAapAA.4 HopMarhBl4

aa yp6anrcrht{Ko nnaHhparbe ra ge$lrnrapaFbe ra oSopnnysa}be Ha rpaAexHh napqenh
cor.fl acHo concTBeHocTa.

O6jacHere ja eaxHocra Ha nnaHcKr4or AoKyMeHr 3a BxflyqyBaFbe Ha acneKror Ha 3alurilra Ha
xtrBorHara cpeAilHa oco6eno Bo norneA Ha npoMoBrpaFbero Ha oApxntaBraor pasaoj:
([a ce HaBeAe ganr o6euor Ha nflaHcKr/or AoKyMeHr npilAoHecyBa KoH orqpxnilBocra il
HaManyBaFbe Ha eKono[JJrnre npo6neuu. 11p. e4er-r ux$pacrpyKTypeH nnaH Moxe Aa ilMa norofleMr
anwjaauja Bp3 xr4BorHara cpeA[Ha orKonKy Heroj o6pasoBeH nflaH Ha HacraBHilre nnanoeu)
Co nnaxcxror AoKyMeHr Aono.nHhre.nHo He ce onreperyBa )KHBorHara cpeAhHa ingejkn za

vcrvtor ce npeABhAyBaar MepKil u aKrhBHocr[ 3a HaManyBaFbero aa anwjaunero Bp3

xl4BOTHaTa CpeAilHa.

Kor eronoutrr npo6neuil ce peneBaHTHfi 3a nnaHcKr/or AoKyMeHT" Onnu:ere 3oluro r4crilTe ce
pefleBaHrH14 r/ onilluere ja urenara npilpoga il cepilo3Hocr.
(O6jacuere ru npo6neruure Ko,1 cnpoBeAyBaFbero Ha nnaHcKr4or AoKyMeHr Moxe Aa rlzt npe4il3BilKa
nnv Aa AoBeAe Ao Hr4BHo 3roneMyBaFbe, npo6nenailTe Kou Moxe Aa ro ga6aaar HeroBoro
cnpoBeAyBaFbe, KaKo u npo6nenau Kota cnpoBe4yBaFbero Ha nflaHcKr4or AoKyMeHT Moxe Aa rn peuJfi
nnr nauanr.)
Henna

O6jacuere KaKo nflaHcKr4or AoKyMeHr roj e npegMer Ha pasrneAyBaFbe e noBp3aH co 4pyr/ra n.naHcKr4

4oxyrr,tenr/u Bo xrepapxvjata aa nnaHilpaFbe. Haaegere ro Ha3fiBor Ha roj/rre nflaHcKt4 4oryueHr/r
il HaBegere rfi KnyqHtare enujanvja Ha rl,te nflaHcKr4 AoKyMeHrr4 Bp3 xr4BorHara cpeAilHa.Onpegenere
ril pa3nilKilre Bo KnyqHfire oAnyKr uro ce Hocar co npeAMerHilor nflaHcKl4 AoKyMeHT 14 ApyrilTe
nnaHcKrr AoKyMeHril xon 6une vnn keOvpat npeAMer Ha oqeHa.
l-laancxnorAoKyMeHr xoj ce AoHecyBa tur c^eAV o4pe46rare ua [euepalHraor yp6aHVcrtAeltl
n.naH 3a l-pa,4 Cxonje.

floronxy norenqrjanurre anrjanuja na xnyvnrre oAnyKLr Bo n.naHcKr/or AoKyMeHr eeke 6ilne
npeAMer Ha olleHa ilnil eerie 6rne paarneAaHil Bo Apyrr nnaHcKyr AoKyMeHrr eo nexoja nopaHelxHa
Sasa, pesnnarpajre ril rnaBHilre 3aKnyqoqil Ha raa oqeHa fi KaKo rile 3aKayqoqil ce Kopr,rcreHil Bo
npoqecor Ha oAnyqyBarue. Onuu:ere Aanfi nperxoxoAHo cnpoBe,qeHara olleHKa e HanpaBeHa
corflacHo HajHoerre coeHaurja sa ennjanrjara Bp3 xr4BorHara cpeAilHa co Llen Aa Moxe ucrara Aa
ce Kopt/crt/ Bo npoqecor Ha yceojyaaFbe Ha nocroeqKilor nnaHcKyt AoKyMeHr.
Henna

loronxy norenqrjannnre enujanuja o4 rnyvnara oAnyKa eo oeoj nnaHcKr4 AoKyMeHr rie 6ra4e
oqeHera eo neroja noAor-lHexHa Saea na nnaHilpaFbe Ha noHyrcKo Hr4Bo, HaBeAere raro ke
o6es6e4ure anujanrrrjara lxro ce yrBpAeHil Bo oBaa $aaa Ha AoHecyBar+e Ha nnaHcKr4or AoKyMeHr
Aa ce 3eMar Bo npeABilA npL4 HoceFbero Ha ognyKara Bo noAoqHexHara $aea (np. ce cnpoBeAyBa
crparerilcKa oqeHa na yp6anucrr4r.rKu nflaH eo xoj ce npegBilAyBa rsrpa6a na o6jexr xoj nognexr ua
nocranKa Ha oLleHa Ha anujanuero Bp3 xr/BorHara cpegrna).
He ce cnpoBeAyBa crpareluxa oqeHKa Ha n.naHcKt4or AoKyMeHr

Ll3JABA
Tlejaeyeanae AeKa noAaror-.lilre AaAeHu ao oaoj Soprvynap ce roqHil,
BIACT VIHUT VI 14 KOM NNETH fi .

Oynrqnja, ilMe r npe3ilMe il nornilc Ha nuqero xoj ro
HOCfi nnaHCKyrOT AOKyMeHT BO UMe Ha OpraHOT Ji,'fl"JT6ffii
flarynlt 13.12.2021 rog.
Mecro Cxonje @,4d-"il
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