
 
 

 
 

 

 

 
 
До: Министерство за животна средина и просторно планирање на РСМ 
Управа за животна средина  
Скопје 

Б А Р А Њ Е 

ЗА ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 

 

Од: Павле Димовски, ул.Слободан Пепоски бр.44 Гостивар, конт.тел.070/688-188, 
емаил: pipidimovski@yahoo.com 
Застапник / полномошник на барателот на информацијата: ДПУП Полог Проект-про 
Доо Гостивар, ул.Илинденска бр.4 Гостивар, тел 042 222 501 моб.070/319 
222(Валентина Попоска-управител), pologproekt@gmail.com  

 
Врз основа на член 4 и член 12 од Законот за слободен пристап до 

информации од јавен карактер (Службен весник на Република Северна Македонија 
број 101/2019), од Имателот ја барам следната информација од јавен карактер: Го 
молам насловот да ми достави:  

1.Препис од Одговорот заведен под Ваш бр.11-494/1 од 25.01.2021 
година на Барање поднесено од страна на ЈП Националниот Парк Маврово  

2. Препис од Барањето/Известување поднесено од страна на ЈП 
Националниот Парк Маврово завед.под бр.03-64/2 од 15.01.2021 година,  

а во врска со изработка на ЛУПД со намена Д3 - спорт и рекреација  на 
КП.бр.311/1 и КП.бр.311/2 за КО Орќуше во која постапка барателот на оваа 
информација Павле Димовски се јавува како се барател и инвеститор за изработка 
на ЛУПД за горенаведените недвижности, па имајќи го предвид фактот дека истиот 
има правен интерес и се работи за информација од јавен карактер, бараме од 
насловот истатата да ни ја достави во писмена форма во најкус можен рок. 

Начин на кој Барателот сака да се запознае со содржината на бараната 
информација: 

- а) увид 
- б) препис 
- в) фотокопија 
- г) електронски запис 
- д) друго _____________________________________ 

            

 
Начин на доставување на информацијата: 

- а) по пошта 
- б) телефон 
- в) факс 
- г) е-маил 
- д) друго _____________________________________ 

            

Правна поука: Барателот не е должен да го образложи барањето, но е 
потребно да наведе дека се работи за Барање за слободен пристап до 
информација од јавен карактер. 
                                 Потпис   
Во Гостивар, 11.02.2021 година .             __________________________________             
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