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ONUIT]4HA TEBTE,,II4JA

Cexrop aa yp6anr,raaM, KoMyHa nnu pa6otu
]4 3aurThTa Ha x{uBoTHa cpeAhHa
O4peneure sa yp6axuaaM, apxrreKrypa,
rpaAexHr4lxTBo h 3auThTa Ha xhBoTHaTa cpeAhHa
6p. Ll-49 | fi oa 21.08.2020 ro4.
Iearearja

Bpa ocnoea Ha qreH 55 crae (6) on 3axonor 3a )KhBorHa cpeAuHa (,,Cn.Becxux Ha PM"

6p.53/05, 8U05, 24107, 159/08, 83/09, t24l1o u 51,11L), Onrurrua l'earearja Ha AeH 2L.O8.202O

roArHa AoHece

O4ayxa 3a HecnpoBeAyBalbe Ha crparerrcKa oq,eHa

1. 3a nnaHcxl4or AoKyMeHr fleranen yp6anrcrhqKh nnaH sa Snox tl (11.2) KO feerear,rja ra

KO MpaeHqu, onuJruHa l-eerenuja, xoj ce Hocl,1 corracno 3axouor 3a npocropno ra yp6anhcrr4trKo

nnaHrpaFbe (Cr.Becnrax na PM 6p.I99/L4, 44/L5, 193/15, 3L/\6, L63/L6, 64/L8 n L68lt8l,
[lpaernHrxor aa no6aucxara coApxrHa, pa3Mep h Haq]4H Ha rpaQuvxa o6pa6orxa Ha

yp6anucrnvxrre nnaHoBl4 (Cn.BecHrx Ha PM 6p,L 2/L5) r IlpaarnHhKor 3a craHAapAr u

HopMarHBH aa yp6aHr,rcrrqKo n.flaHrparue (Ca.BecHuK na PM 6p.L42/t5,2L7,t5,2221L5,228/15,
351L6, 991t6, L34/L6, 33/17 n 86/18) He e norpe6Ho 4a ce cnpoBeAe crparerrcKa oqeHa Ha

saujaHuero Bp3 xr4BorHara cpeAilHa corflacHo qleH 65 o4 3axoHor 3a xHBorHa cpeArHa.

2. O4nyxara 3aeAHo co Qopruyaapr4re 3a onpeAeflyBabe Ha norpe6ara oA cnpoBeAyBalbe

oAHocHo HecnpoBeAyBaFbe Ha crparerrcKara oqeHa ce o6jaeyea Ha ee6 crpaHara na Onrurrna
l-eererrja.

3. Comacno Kphrepr4yMxre 3a onpeAenyBalbe Ha roa Aanr eAeH n.naHcKH AoKyMeHr ilMa

ennjaHne Bp3 )i{hBorHara cpeAhHa oA q.neH 65 crae ( ) og 3axonor 3a }KilBorHa cpeAHHa x Bp3

ocHoBa Ha noAarollrre oA flpnnor 2 na flpaemnHuKor aa Sopruara, coApxhHara u o6pa:eqor Ha

oAnyKara 3a cnpoBeAyBabe oAHocHo HecnpoBeAyBaFbe Ha cTpaTerhcKa oueHa AoHecyBarbeTo Ha

nnaHcxr4or AoKyMeHr fleraneH yp6aHr,rcrravxh nrlaH sa Saox L1, {1-1,.2) KO l-eeenraja ra KO Mpaeuqr
onurnHa leare.nmja, HeMa Aa nma ennjauhe Bp3 xhBorHara cpeAr4Ha oA nphqhHa uro 3a rpaA
[eareauja e AoHeceH J4sMeHa h AononHyBa]be Ha [eHepareH yp6aHracrravK]4 n.naH 3a onurrHa
learenrja ao 2Ot2 roA[Ha co xoj ce 4eQrHupaHh ocHoBHure HacoKl4 3a uAHo nnaHupalbe Ha

npocropor. 3a raa qen e u3roreeHa CrparerucKa oqeHa aa earjaHnero Ha nnaHcKl,ror AoKyMeHT Bp3

xr4BorHara cpeAhHa co apx.6p.08-8418/2 og 13.10.2011 roAhHa. CoraacHo oea ,{eraaHuor
yp6anrcrrvKr n.naH sa 6nox 7L (1L,2) KO l-esrerhja r KO MpseHqn, onur'rHa l-eerenrja KaKo n.raH

oA noHu3oK paHr rn coApxr4 raHQopruar-1rHre oA noBucoxr4or no paHr n.flaHcKr4 AoKyMeHT.

4. flporue oBaa oAnyKa Moxe Aa ce

MuuucrepcrBo 3a xuBorHa cpe4r4Ha r npocropHo
o6jaayaaruero Ha se6 crpaHara.

noAHece xan6a Ao OnurrHa [eerenrja A

n,naHxpaFbe Bo poK o,q L5 AeHa oA AeHor Ha
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Податоци за органот кој го изработува планскиот документ 

Назив на планскиот 
докумет 

Детален урбанистички план за Блок 11 (11.2) КО Гевгелија и КО 

Мрзенци, општина Гевгелија 

Орган надлежен за 
изработка на 
планскиот документ 

,,БИЛД УРБАН,,  дооел Скопје 

Орган надлежен за 
донесување на 
планскиот документ 

Општина Гевгелија 

 

Податоци за изработувачот на планскиот документ 

Име на лицето 
овластено за 
подготвување на 
планскиот документ 

 Бојан Муличковски, д.и.а 

Назив на работното 
место 

Планер потписник 

Контакт податоци за 
лицето 

 075/410-187 
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Основни податоци за планскиот документ 

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

Изработката на на овој плански документ произлегува од Програма за измена и 

дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови во општина 

Гевгелија за 2019 година бр.09-1543/1 од 30.09.2019г. и се спроведува согласно Закон 

за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 

31/16, 163/16, 64/18 и 168/18),  Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на 

графичката обработка на урбанистичките планови (Сл. Весник на РМ бр.142/15) и 

Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ 

бр.142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18).  
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? 

За предметниот опфат нема важечки детален урбанистички план. Важечка 

урбанистичко планска документација е Измена и дополна на Генерален урбанистички 

план за град Гевгелија (плански период 2011-2021). 

Причина за донесување на деталниот урбанистички план за Блок 11 (11.2) општина 

Гевгелија е планирање на градежни парцели со усогласување на катастарските 

парцели и постојниот изграден градежен фонд, усогласување со план од повисоко 

ниво – ГУП на Гевгелија и дооформување на сообраќајната инфраструктура. 
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. 

Површината на планираниот опфат изнесува  17,51 ха. Намената на земјиштето во овој 

блок е Б - деловни и комерцијални намени, Д - заштитно зеленило, комунална 

инфраструктура и комунална супраструктура. 
Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната одлука која 
ќе се донесе. 

Според заклучоците од анализата на постојната состојба и планската програма 

можностите за просторен развој треба да се движат во следниве насоки:  

- Рационално искористување на градежното земјиште; 

- Дефинирање на единици на градежно земјиште со урбанистички параметри во 

согласност со намената, просторните можности на теренот и планскиот концепт; 
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- Дефинирање на сообраќајната мрежа и нејзино оптимизирање, како и сообраќајот во 

мирување (паркирање и гаражирање); 

- Оптимално димензионирање и доизградба на водоводна инфраструктура; 

- Оптимално димензионирање и доизградба на канализациона фекална и атмосферска 

инфарструктура; 

- Оптимално димензионирање и доизградба на електро-енергетска инфраструктура; 

- Оптимално димензионирање и доизградба на телекомуникациската инфраструктура; 

- Дефинирање на заштитни коридори на инфраструктурните водови: 
Предмет на планскиот документ. (пр. транспорт, планирање на просторот и сл.) 

Планирање на просторот. 
Периодот за донесување на планскиот документ. 

Планскиот период за кој се изработува Деталниот урбанистички план за Блок 11 (11.2) 

КО Гевгелијаи КО Мрзенци, општина Гевгелија е за временски период 2019-2024 

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

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

Границите на планскиот опфат се: 

 

- на север тргнувајќи од најзападната точка 11, се движи кон север до најсеверната 

точка 10, по граница на Генералниот урбанистички план на Град Гевгелија, Измени и 

дополнување за плански период од 2011-2021 год.  

- на исток тргнувајќи од најсеверната точка 10, се движи по граница на Генералниот 

урбанистички план на Град Гевгелија, Измени и дополнување за плански период од 

2011-2021 год, се до најисточната точка со бр.27.  

- на југ тргнувајќи од најисточната точка 27, се движи по осовина на постојната 

магистрална улица бул.”Гевгелија”, во правец југозапад, се до најужната точка 20.  

- на запад тргнувајќи од најужната точка 22, се движи во северозападен правец, по 

осовина на новопланираната собирна улица 6 предвидена со Генералниот 

урбанистички план на Град Гевгелија, Измени и дополнување за плански период од 

2011-2021 год. се до најзападната точка 11.  

 

Опфатот е со површина од 17,51 ха. 

Во прилог мапа на предметниот опфат.  
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. 

 Влијанијата кои се претпоставва дека може да произлезат од имплементацијата на 

овој план може да се рагледуваат од аспект на идни бенефиции, односно позитивни 

влијанија од аспект на просторниот развој, оптимално искористување на градежното 

земјиште, хармонизација и уредување на просторот. Потенцијалните влијанија врз 

животната средина од планскиот документ можат да настанат од: Несоодветно 

управување со генерираниот отпад, отпадните води, влијанијата врз амбиенталниот 

воздух. 

Веројатноста, времетраењето, 
фреквентноста и повратноста 
на влјанијата; 

При реализација на планот се очекува движење на 

возила и механизација, и не се очекува да има 

подолготрајно влијание врз животната средина во 

целост. 

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

Со оглед на локацијата на која се предвидува 

реализацијата на оваа планска содржина не се очекува 

дека ќе има нарушување на квалитетот на воздухот во 

поширокиот регион или климатски промени. 

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 и хаварии. 

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

 Според податоците од Пописот на населението, 

домаќинствата и становите спроведен во 2002 година, 

во општината Гевгелија регистрирани се вкупно 22.988 

жители. 

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

Реализацијата на овој план ќе биде во функција на подобрување на начинот на живот 

на населението, социо - економскиот развој на општината, зголемување на стапката на 

економски раст, стимулирање и развој на повеќе дејности, зголемување на приходите 

на локалната самоуправа, подобрување на сообраќајната поврзаност и комуналната 

инфраструктура. 

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

Областа на опфатот ќе овозможи зголемена вредност на замјиштето и ќе манифестира 

позитивно влијание врз социо-економскиот развој на општината. 

Посебни природни 
карактеристики или културно 
наследство 

Согласно Студијата за заштита на природното 

наследство изработена за потребите на Просторниот 
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план на Република Македонија на просторот кој е 

предмет на разработка со деталниот урбанистички план 

нема евидентирано природно наследство. 

Надминувањата на 
стандардите за квалитет на 
животната средина или 
граничните вредности 

Не се очекува надминување на стандардите за квалитет 

на животната средина ниту на граничните вредности. 

Интензивна употреба на 
земјиштето 

Од анализите на постојната состојба земјиштето во овој 

опфат е во најголем процент неизградено  и во целост 

претставува градежно земјиште.  

Влијанијата врз областите или 
пејсажите кои имаат признати 
статус на национални или 
меѓународни заштитени 
подрачја. 

Нема евидентирани заштитени подрачја и посебни 

пејсажни вредности. 

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 планскиот документ се создаваат предуслови за развој на локалната економија и 

ефектирање на даночната обврска на сопствениците за плаќање на 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 коишто 

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): 

Во близина на планскиот опфат нема резиденцијални објекти. 

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) 

Од аспект на животната средина имплементацијата на планските содржини со планот 

може да генерираат емисии кои предизвикуваат влијанија врз медиумите од 

животната средина. 

Зголемената фрекфенција на возила може да влијае на квалитетот на воздухот. 

Нивото  на бучава  се зголемува со работните активности и превозните средства. 

Можно е загадување на водата со генерирање на санитарни и атмосферски отпадни 

води. 

Несоодветното управување со емисиите во воздух, отпад и отпадни води може да го 

наруши квалитетот на почвата.  

Во предметниот опфат постои и евидентирано заштитено културно историско 

наследство.  

Од аспект на одржливост донесувањето на планскиот документ позитивно ќе влијае на 
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привлекувањето на нова работна сила, економски раст, подобрување на животниот 

стандард на населението. 

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.) 

 Неправилно постапување со отпадот и отпадните води може да доведат до 

загадување на животната средина и здравјето на човекот. 

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. 

Овој плански документ е поврзан со следниве документи: 

• Просторен пла на РМ; 

• ЛЕР Гевгелија 2011; 

• Стратегија за управување со води во РМ 2008-2020; 

• Национален план за управување со отпад; 

• Национална стратегија за економски развој на РМ 1998; 

• Национална стратегија за одржлив развој; 

• Втор национален еколошки акционен план на РМ; 

• Стратегија за демографски развој на РМ; 

• Стратегија за подигање на јавната свест во животната средина;  

• Стратегија за мониторинг на животната средина.  

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. 

Има спроведено стратегиска оцена при донесувањето на Измена и дополнување на 

Генерален урбанистички план за град Гевгелија, општина Гевгелија и истата може да се 

искористи при донесувањето на овој плански документ, бидејќи Деталниот 

урбанистички план за Блок 11 (11.2) КО Гевгелија и КО Мрзенци, општина Гевгелија 

како план од понизок ранг произлегува од донесениот ГУП и не постојат разлики во 

клучните одлуки што се носат со предметниот плански документ од веќе донесениот 

плански документ од повисок ранг.  

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). 

Согласно Законот за животна средина и Уредбата за определување на критериумите 

врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оценка на 

влијанијата врз животната средина потребно е да се утврди потреба за спроведување 

на постапка за оценка на влијанието на проектот врз животната средина. Потребата од 

оцена на влијанијата врз животната средина ја донесува Органот на државната управа 
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