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Податоци за органот кој го изработува планскиот документ 

Назив на планскиот 
документ 

Локална урбанистичка планска сокументација за изградба на објекти 
со намена Лесна индустрија, сервиси и стоваришта на КП бр. 840 и КП 

бр. 841, м.в. Голем Даб, КО Дебреше, Општина Гостивар 

Орган надлежен за 
изработка на 
планскиот документ 

ГО ПЛАН ДОО-Гостивар 

Орган надлежен за 
донесување на 
планскиот документ 

Совет на Општина Гостивар 

 

Податоци за изработувачот на планскиот документ 

Име на лицето 
овластено за 
подготвување на 
планскиот документ 

Ангелковска Снежана, диа O.0055 

Назив на работното 
место 

Планер 

Контакт податоци за 
лицето 

042/218-697 
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Основни податоци за планскиот документ 

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

Локалната урбанистичка планска документација (ЛУПД) се изработува согласно член 50-а, од 
Законот за просторно и урбанистичко планирање, (Сл. Весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 
124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14). Согласно овај член со ЛУПД може да се 
врши уредување и користење на просторот со определување на градежна парцела вон плански 
опфат за градби од втора категорија утврдени со Законот за градење. Со оваа Локална 
урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена лесна индустрија, 
сервиси и стоваришта, на КП бр.840 и КП бр.841 – МВ Голем Даб, КО Дебреше - Општина 
Гостивар, се уредува просторот со група на класа на намена Г - производство дистрибуција и 
сервиси, а со класа на намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија, Г3- сервиси, Г4-
стоваришта. Локална урбанистичка планска документација се изработува врз извод од 
Просторен план, согласно член 50-а, точка 3 од Законот за просторно и урбанистичко 
планирање (Сл. Весник на РМ бр. 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 
163/13 и 42/14) 

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? 

Планскиот опфат кој е предмет на изготвување на Локалната урбанистичка планска 
документација за изградба на објекти со намена лесна индустрија, сервиси и стоваришта, на 
КП бр.840 и КП бр.841 - МВ Голем Даб, КО Дебреше - Општина Гостивар, се наоѓа вон 
градежен реон за село Дебрешње, согласно Одлуката за утврдување на режим на градба во 
реонот на Општина Гостивар бр. 08-1102/1 од 27.06.1989 год. Ова е потврдено со Известие бр. 
22-1543/2 од 17.09.2014 год. издадено од Општина Гостивар. 
При уредување на просторот почитувани се: Условите за планирање на просторот, кои 
произлегуваат од Просторниот План на РМ и се прилог на оваа техничка документација. 
Условите за планирање на просторот ги има изработено Агенцијата за планирање на 
просторот, со тех.бр. 06515 од март 2015год. врз основа на кои има издадено Решение за 
Услови за планирање на просторот, со бр.15-1977/4 од 14.04.2015 год. од Министерството за 
животна средина и просторно планирање. 

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: 3 Точка: 5 
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. 

Планот предвидува на опфат од 4048.00 м2, оформување на градежна парцела со исто толкава 
површина, каде ќе се изградат повеќе градби за сервис за автобуси со придружни објекти на 
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основната намена. 
Развојот и просторната разместеност на индустријата претставува значаен фактор и движечка 
сила за поттикнување на развојот на вкупната економија и модернизација на областите од 
стопанскиот и општествениот живот. Ефикасното и успешно спроведување на насоките и 
определбите за поттикнување на развојот на производните дејности и нивно рационално 
разместување во просторот ги детерминираат позитивните промени и во другите сегменти на 
економијата: пораст на вработеноста, зголемување на бруто домашниот производ, 
подобрување на животниот стандард и др. 

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

Планирање на просторот.  

Периодот за донесување на планскиот документ. 

2015 година. 

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

/ 

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

Планскиот опфат на Локалната урбанистичка планска документација за изградба на објекти со 
намена лесна индустрија, сервиси и стоваришта, на КП бр.840 и КП бр.841 - МВ Голем Даб, КО 
Дебреше - Општина Гостивар, се наоѓа на атарот на село Дебреше. Селото Дебреше 
административно припаѓа на општина Гостивар и е сместено непосредно - покрај регионалниот 
пат Р1206 - (Клучка Матка-врска со А2-Групчин-Тетово-Боговиње- Врапчиште-Гостивар-врска 
со А2). 
Предметниот плански опфат припаѓа на атарот на село Дебреше, со површина од 4048 м2 
(0.405 ха) е сместен покрај општинскиот (локален) пат што го поврзува селото Дебреше со 
автопатот Гостивар-Тетово-Скопје, односно со А2 - (Граница со Бугарија - ГП Деве Баир - 
Крива Паланка - Страцин – Романовце - Куманово - Миладиновце - обиколница Скопје - Тетово 
- Гостивар-Кичево - Требениште - Струга - граница со Албанија - ГП Ќафасан). Географската 
местоположба на предметниот плански опфат ќе му овозможи економски оправдана изградба 
на ваков стопански комплекс. 
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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 претпоставува дека може да произлезат со имплементација на оваа ЛУПД, 
може да се разгледуваат од аспект на негативни влијанија и од аспект на идни бенефиции, 
односно позитивни влијанија.  
Очекувани позитивни влијанија: 
Изградбата на стопанскиот комплекс ќе допринесе за рационално користење на земјиштето, 
максимално вклопување на инфраструктурата и градбите со теренот нови работни места за 
населението, подобра бизнис клима, подобрување на квалитетот на живеење и зголемување 
на животниот стандард.  
Очекувани негативни влијанија: 
Новоизградените објекти во планскиот опфат може да бидат потенцијални извори на емисии 
кои негативно може да влијаат врз медиумите од животната средина и здравјето на 
населението, доколку не се соодветно управувани. Затоа во стратегиската оцена на животната 
средина треба да се даде посебен осврт на можните влијанија врз медиумите од животната 
средина и здравјето на населението и да се предложат мерки за намалување или избегнување 
на истите. 
Можните влијанија се разгледуваат низ прашањата и одговорите, кои следуваат. 

Веројатноста, 
времетраењето, 
фреквентноста и 
повратноста на 
влијанијата; 

Изградбата на предвидените објекти во планскиот опфат се очекува 
да предизвикаат долгорочни позитивни влијанија од социо-економски 
аспект, односно ќе се отворат можности за нови вработувања на  
локалното население и пошироко, кои ќе дадат допринос за развој на 
локалната  и регоналната економија. 
Во конструктивната фаза ќе се генерираат емисии од градежните 
активности и механизацијата и тоа во воздухот, почвата и водите. 
Исто така во градежната фаза ќе се генерира зголемено количество 
отпад (главно градежен шут, земја, отпад од пакувања и вишок на 
употребени материјали), бучава, вибрации, несакани истекувања и сл. 
кои доколку не се соодветно управувани и може да предизвикаат 
негативни влијанија врз медиумите на животната средина, 
биолошката разновидност, пределот и здравјето на луѓето. Исто така 
се очекува зголемена фрекфенција на возила по сообраќајниците која 
може да предизвика негативни влијанија врз корисниците на патот и 
локалното население. Овие можни влијанија се оценуваат како 
локални, краткорочни/долгорочни, повратни/неповратни и со мал до 
среден интензитет.  
Во оперативната фаза може да се очекуваат емисии во воздух, вода, 
отпад, емисии од евентуални несакани истекувања и сл. Овие емисии 
доколку не се соодветно управувани може да предизвикаат негативни 
влијанија врз квалитетот на водата, почвата, и сл.  
Овие влијанија се оценуваат како можни, локални, повратни и 
долгорочни влијанија. 

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

Со имплементација на планските содржини предвидени во планскиот 
опфат, може да се очекуваат 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 

Нема. 
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влијанијата; 

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). 

Уредувањето на просторот на ЛУПД за изградба на објекти со намена 
лесна индустрија, сервиси и стоваришта, на КП бр.840 и КП бр.841 - 
МВ Голем Даб, КО Дебреше - Општина Гостивар, се наоѓа надвор од 
планскиот опфат на село Дебреше. 
Селото Дебреше административно припаѓа на Општина Гостивар. 
Според Пописот од 2002 год. демографски податоци за Општина 
Гостивар се следни: број на жители -81042, домаќинства -18091 и 
станови -17247. За селото Дебреше располагаме со податок според 
пописот дека има 4847 жители. 

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

Поволната географската положба и живописното опкружување, добрите микроклиматски 
услови, отвореноста на просторот кон далечни пространи видици и добрата диспозиција на 
локалитетот во однос на сообраќајната поврзаност со општината и пошироко со регионот, одат 
во прилог на идејата за реализација на овој план.  
Планирањето и уредувањето на просторот врз принципите на одржлив развој и тоа пред се 
еколошкиот аспект, економскиот и социјалниот, дозволува концептуално просторот да се 
третира и добие значење на стопански комплекс. 

Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на планскиот 
документ: 
Новопредвидените активности во планскиот опфат ќе бидат извори на емисии во воздух, вода, 
бучава, отпад, но се очекува истите да бидат контролирани и сведени во границите на 
максимално дозволени концентрации дефинирани во согласност со националното 
законодавство. 

Посебни природни 
карактеристики или 
културно наследство 

Во Археолошката карта на Република Македонија, која ги проучува 
предисториските и историските слоеви на човечката егзистенција, од 
најстарите времиња до доцниот среден век, на анализираното 
подрачје, евидентирани се локалитети: 

 КО Дебреше - Горни Крст, средновековна црква и некропола, 
се наоѓа во селото во маалото Менга; Горни Ропаич, 
средновековна црква и некропола, се наоѓа на 1 км западно од 
селото; Долни Крст, средновековна црква и некропола, се 
наоѓа на источниот ран од селото; Жубовски Пат, 
средновековна некропола, се наоѓа во северниот дел на 
селото; Зилбов Гроб, средновековна некропола, се наоѓа на 
околу 1.5 км од селото, веднаш над патот за селото 
Врапчиште; Кале - Каља, утврдена населба од железното и 
римското време, се наоѓа на околу 1.3 км западно од селото; 
Св.Богородица, средновековна црква и некропола, се наоѓа на 
500 м југозападно од селото, над патот за селото Здуње; Спас, 
средновековна црква и некропола, се наоѓа на јужниот раб на 
селото; Сред Село, средновековна црква и некропола, се 
наоѓа во средишниот дел на селото; Стражник, некропола од 
бронзеното време, се наоѓа во влизина на северниот раб на 
селото; Чатал - Дапче, населба од доцноантичко време, се 
наоѓа на околу 2.5 км источно од селото; Чифлик, некропола 
од доцноантичко време, се наоѓа во селото. 

Во планскиот опфат на Локалната урбанистичка планска 
документација за изградба на објекти со намена лесна индустрија, 
сервиси и стоваришта, на КП бр.840 и КП бр.841 - МВ Голем Даб, КО 
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Дебреше - Општина Гостивар, нема утврдено недвижното културно 
наследство, што е утврдено во Условите за планирање на просторот и 
со Доставата на податоци и информации од Министерство за култура-
Управа за заштита на културното наследство, со бр. 17-3449/2 од 
25.12.2014 год. 
За случајни откритија, постојат Обврски на наоѓачот, според член 65, 
од Законот за заштита на културното наследство (Сл. весник на РМ 
бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 38/14 и 44/14 ). 

Надминувањата на 
стандардите за 
квалитет на животната 
средина или 
граничните вредности 

Нема гранични вредности. 

Интензивна употреба 
на земјиштето 

Планскиот опфат што е предмет на ЛУПД за изградба на објекти со 
намена лесна индустрија, сервиси и стоваришта, на КП бр.840 и КП 
бр.841 - МВ Голем Даб, КО Дебреше - Општина Гостивар, е со 
површина од 4048,00 м2, се протега на предметните катастарски 
парцели. Во планскиот опфат нема изградено објекти, земјиштето се 
ниви од 4 класа, според имотните листови. 

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

Стопанскиот комплекс за лесна индустрија, сервисии стоваришта во 
КО Дебреше, општина Гостивар, се наоѓа во третата заштитна зона на 
изворот Рашче. Врз основа на "Одлука за утврдување на границите на 
заштитните зони на изворот Рашче и определување на мерките за 
заштита" потребно да се применуваат: "пропишаните услови за 
испуштање на отпадните води во отворените водотеци од ИИ класа 
на местото на испуштање во непосредниот дел од сливот на реката 
Вардар низводно од Гостивар"; 

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 донесувањето на овој план ќе следат и поголеми странски и домашни инвестиции од 
различни сфери од економијата. 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. Во близина на проектот нема изграден градежен 
фонд. 

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 
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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 планските содржини предвидени со ЛУПД 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 објектите може да се генерираат 
емисии кои може да предизвикаат влијанија врз медиумите  од животната средина, односно: 
Воздух: Емисии од производните процеси и транспортните средства со кои ќе се врши дотур на 
стока и испорака на готов производ може да го нарушат квалитетот на воздухот.  
Бучава: Производните процеси и зголемената фрекфенција на возила и луѓе ќе генерира и 
зголемено ниво на бучава.  
Вода: На предметната локација ќе се генерираат, санитарни и атмосферски отпадни води. 
Несоодветното третирање на отпадните води може да го наруши квалитетот на површинските 
и подземните води, како и квалитетот на почвата. Предвидените активности во опфатот ќе 
бидат корисници на вода, што значи имплементацијата на Планот ќе допринесе за зголемена 
потрошувачка на водните ресурси.  
Почва: Несоодветно управување со емисиите во воздух, отпад и отпадни води генерирани во 
рамките  на планскиот опфат може да го нарушат квалитетот на почвата. 
Природно и Културно наследство: На предметната локација не е евидентирано природно и 
културно наследство.  
Пејзаж: Планскиот опфат не располага со карактеристичен природен пејзаж.  
Транспорт: Зголемена фрекфенција на возила  
Енергија: Зголемена потрошувачка на енергетските ресурси. 
Отпад: Генерирање на отпад.  
Во стратегиското планирање акцентот на индустрискиот развој на локацијата треба да се стави 
на контролирани емиисии во медиумите, одржливо искористување на ресурсите и отпадот, и 
примена на мерки за енергетска ефикасност. Од аспект на оддржливост, донесувањето на 
ЛУПД позитивно ќе влијае врз: 
-привлекување на нова работна сила и вработување, намалување на сиромаштијата; 
-подобрување на бизнис климата; 
-стимулирање на директни инвестиции од странство; 
-зголемување на конкурентноста на малите и средните претпријатија; 
-допринос во локалната и националната економија. 

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. 
Планскиот опфат кој е предмет на изготвување на Локалната урбанистичка планска 
документација за изградба на објекти со намена лесна индустрија, сервиси и стоваришта, на 
КП бр.840 и КП бр.841 - МВ Голем Даб, КО Дебреше - Општина Гостивар, се наоѓа вон 
градежен реон за село Дебрешње, согласно Одлуката за утврдување на режим на градба во 
реонот на Општина Гостивар бр. 08-1102/1 од 27.06.1989год. Ова е потврдено со Известие бр. 
22-1543/2 од 17.09.2014 год. издадено од Општина Гостивар. 
При уредување на просторот почитувани се: Условите за планирање на просторот, кои 
произлегуваат од Просторниот План на РМ и се прилог на оваа техничка документација. 
Условите за планирање на просторот ги има изработено Агенцијата за планирање на 
просторот, со тех.бр. 06515 од март 2015 год. врз основа на кои има издадено Решение за 
Услови за планирање на просторот, со бр.15-1977/4 од 14.04.2015 год. од Министерството за 
животна средина и просторно планирање. 
Овој план е поврзан со: 

 Просторен план на РМ; 

 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; 
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 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. 
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). 
Согласно Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува Елаборат, 
а за чие одобрување е надлежен градоначалникот на општината, градоначалникот на градот 
Скопје и градоначалникот на општините во градот Скопје, Прилог 2-V, точка 2 Лимарски и 
механичарски работилници.  

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 

Невзат Бејта 
 

 
 
 

Бр. 26-867/1 
Датум.02.06.2015 год. 

Место Гостивар 
М.П. 
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