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CEKTOP 3A IIPMPOJIA - SEKTORI I NATYRES 

Apx Bp./NrArh_|~494 4. 
Hata/Data: 05, 97 2570 n./viti 

ДО/РЕКІТЕ: Јавна установа Национален парк Маврово 
Маврови Анови 

ПРЕДМЕТ/ТЕМР”А: Одговор на барање 
BPCKAÇLIDHJA: Ваш бр. 03-64/2 од 15.01.2021 

Наш бр. 11-494/1 од 25.01.2021 

Почитувани, | 
I nderuar, 

Во врска со доставениот допис со акт бр 11-494/1 од 25.01.2021 година кој се однесува за изработка на урбанистичко проектна документација за изработка на ЛУПД со намена ДЗ - спорт и рекреација(стрелиште),на КП 311/2 и дел од 311/1,KO Орќуше, општина Маврово и Ростуше, Секторот за природа при Управата за животна средина, како орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање веќе се има произнесено по предметното барање и истото ви го доставува во прилог. 

Со почит, 

Me respekt 
а 

ME Совети КА 
OS® ao SA Kita, Ces . 

: ваа. Директор на! А вата за животна средина 
. HË. u.d.Drëjtër, Drejt irig për mjedis jetësor 

DT $a His emaili a2 My 
(5 с> а oe + 4 - \ >, NIWA jë pa Я тона? ESS NJ N 

KUP E E | 
( Ханиоти Изработил/Регриој: м-о Наташа E ' Sots oe. и KonrpornpanfKontrolloi: m-p Сашко {орданов Грјрелое, eos 

Одобрил/Аргохої: М-р Влатко Трпески 

"Министерство за животна средина и просторно Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor ' naannparsena Penybanka Северна Македонија e Republikës së Maqedonisë së Veriut 1389 2 3251 403 

“Плоштад „Пресвета Богородица“ бр. 3. Скопје Bul. “Presveta Bogorodica” nr. 3, Shkup www.moepp.gov.mk





т" 
Република Северна Мақедонија EN | /, 5£ Republika e Maqedonisë së Veriut 

\ 
ne SY te CË КЕ ни. нна 

1 Министерство за животна средина Gig Ss Ministriae Mjedisit Jetésor . и просторно планирање “`` dhe Planifikimit Нарёѕіпог 

УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА - DREJTORIA PER MJEDIS JETËSOR 

CEKTOP 3A ПРИРОДА - ‘oh INATYRES 

Apx Bp./Nr.Arh. ШЕ 49 4 Д. 

Дата/Паќа:_ 0 5 07 23%юд./уі 

ДО/РЕКІТЕ: Јавна установа Национален парк Маврово 
Маврови Анови 

IIPEJIMET/LENDA: Одговор на барање : 
BPCKA/LIDHJA: Ваш бр. 03-64/2 од 15.01.2021 

Наш бр. 11-494/1 oy 25.01.2021 

Почитувани, 
: 

| I nderuar, 

Во врска со доставениот допис со акт бр 1-494/1 од 25.012021 година кој се однесува за изработка на урбанистичко проектна документација за изработка на ЛУПД со намена ДЗ - спорти рекреација(стрелиште),на КП 311/2 и дел од 311/1,KO Орќуше, општина Маврово и Ростуше, Секторот за природа при Управата за животна средина, како орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање веќе се има произнесено по предметното барање и истото ви TO доставува во прилог. 
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“ли е wiaiits jedisit Jetësor . Министерство за животна средина e Ministria e Mjedisit р 
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УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА - DREJTORIA PER MJEDIS JETESOR 

СЕКТОР ЗА ПРИРОДА - SEKTORI | NATYRES 
л Муху 

Арх. ppnrarh_A4- 4434/0 

05. 02.20: А Дата/раїа:: >? 2. одай 

ДО/ОЕВ! ТЕ Јавна установа Национален парк Маврово 

Маврови Анови 

ПРЕДМЕТ/ІЕМАРА: Одговор на барање 

BPCKA/LIDHJA: 

Baw 6p. 03-328/5 од 27.10.2020 

Наш бр. 11-4494/1 од 30.10.2020 

Почитувани, 

Те пдегиаг, 

Во врска со вашето барање (бр. 11-4494/1) кое се однесува на ЛУПД со намена ДЗ - спорт и рекреација (Стрелиште) на КП 311/2 и делод КП 311/1 KO Орќуше, општина Маврово Ростуше, Секторот за природа при Управата за животна средина, како орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање, од аспект на своите надлежности од областа на заштита на природата, го дава следното мислење: 

Министерството за животна средина и просторно планирање во однос на предметниот случај одговори на дописот од Полог проект - ПРО ДОО Гостивар, (прилог-наш бр. 11-2530/5) укажувајќи дека планскиот опфат на ЛУПД со намена ДЗ - спорти рекреација (Стрелиште) на КП 311/2 и дел од КП 311/1 КО Орќуше, општина Маврово Ростуше е надвор од границите на заштитени подрачја. Истиот одговор беше доставен и до Општина Маврово Ростуше (прилог- наш бр. 11-3943/2). 

Министертвото за животна Средина и просторно планирање ги поддржува активностите и напорите на Јавната установа Национален парк Маврово во однос на заштитата на биодиверзитетот. 

Во однос на предметот за стрелиштето сметаме дека ЈУ Национален парк Маврово требаше да Направи консултација и да прибави мислење од Министерството за животна средина и просторно планирање пред да достави мислење до Општина Маврово-Ростуше. 

| Министерство за животна средина и просторно планирањена Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit hapësinor e Panuhnuva Coconua Mavenanuia 
Republikës së Maqedonisë së Veriut +389 2 3251 403



- "а 

№ 

= І dë, HË 

. | “SS



а 

Република Северна Македонија & vi AS Republika e Maqedonisë së Veriut - нее $ë Vetë ————————————— 
KË te, Ve ee . аа го Министерство за животна средина ава Ministria e Mjedisit Jetësor 

и просторно планирање dhe Planifikimit Hapësinor 

УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА - DREJTORIA PËR MJEDIS JETËSOR  - 

СЕКТОР ЗА ПРИРОДА - 5ЕКТОВ! | МАТУВЕ5 

Би сакале да истакнеме дека не е донесен Законот за прогласување на Маврово за заштитено 
подрачје во категоријата национален парк, така што бафер зона наведана во конкретниот 
предмет сеуште е предлог, а со тоа не е воспоставена согласно закон. 

Во врска со воспоставување на стрелиштето во близина на границата на Националниот парк 
Маврово би сакале да истакнеме дека за вакви активности треба да се направи анализа со 
предлог мерки за можните влијанија врз животната средина и биодиверзитетот. 
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