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Врз основа на Член 44 и Член 17 од Законот за урбанистичко планирање 
(„Службен весник на РМ“,број 32/20) и Член 45-а од Законот за градење 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 130/2009, 124/10, 18/11, 
36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 
115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 

71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и (Службен весник на Република Северна 
Македонија“ број 244/19, 18/20 и 279/20),а во врска со изработка на ПРОЕКТНА 
ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И 
ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 323/5, ДЕЛ ОД 323/4 И ДЕЛ ОД 
КП 324, КО НОВО СЕЛО  ШТИП,  ОПШТИНА  ШТИП.  УРБАН  ПЛАНЕР 
ДОЕЛ,  ГОСТИВАР  го издава следното: 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕР 

За изработка на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН 
ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И 
ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 323/5, ДЕЛ ОД 323/4 И ДЕЛ ОД КП 324, 
КО НОВО СЕЛО  ШТИП,  ОПШТИНА  ШТИП.  УРБАН  ПЛАНЕР  ДОЕЛ, 
ГОСТИВАР  со технички број 019-ПП/2022,како извршител се назначува: 

• Петрит Далипи,дипл.инж.арх.-планер

Планерите се должни проектот да го изработат согласно Член 44 од Законот 
за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр 32/2020), Правилникот за 
урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ 225/20, 219/21 и 104/22). Законот за 
јавните патишта (Службен весник на Република Mакедонија, број 84/08, 52/09, 
114/09, 124/10, 3/11, 53/11 44/12,  8/12,  163/13,  187/13,  39/14,  42/14,  166/14, 
44/15,  116/15,  150/15,  31/16,  71/16  и 163/16), како и другите важечки прописи и 
нормативи од областа на урбанизмот и проектирањето. 

УПРАВИТЕЛ 
Петрит Далипи,дипл.инж.арх. 
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Датум на изработка:     ЈАНУАРИ, 2023
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СОДРЖИНА НА ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 

- ВОВЕД 
- ОПИС НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 
- ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО ПРОЕКТЕН ОПФАТ 

• ПЛАНИРАНА НАМЕНА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ
- ПРОЕКТНИ  БАРАЊА ЗА КОМУНАЛНА  СУПРАСТРУКТУРА,  ИНФРАСТРУКТУРА И 
СООБРАЌАЕН ПРИСТАП 
- МЕТОДОЛОГИЈА 

- РЕШЕНИЕ ЗА УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

- УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ 

- Пошироко опкружување 
- Потесно опкружување 
- Ажурирана геодетска подлога 

ГРАФИЧКИ ДЕЛ 

ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ 
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Проектната програма се однесува за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН согласно член 62 од Законот за урбанистичко  планирање 
(Сл.Весник на РМ бр.32 од Септември 2020 год) со предмет на уредување согласно 
член 58 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр.225/20, 
219/21 и бр. 104/22). 

Проектната програма за УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН е изработена согласно член 44 од Законот за урбанистичко 
планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр.32/20) и истата е со содржина согласно член 25 став 
(3) од Законот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр.32/20) и член 21 од 
Правилникот за урбанистичко планирање („Сл. Весник на РСМ“ бр.225/20,219/21 и бр. 
104/22). 

Се изработува проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН 
ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНАЕ1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И 
ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ на КП 323/5, ДЕЛ ОД 323/4 И ДЕЛ ОД КП 324, КО НОВО 
СЕЛО, ОПШТИНА ШТИП. Согласно тоа, како и врз основа на член 21 од Правилникот 
за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20 и 219/21,104/22) проектна 
програма ја изработува и заверува барателот за одобрување на проектната 
документација. Со неа се утврдува границата и содржината на планскиот опфат и 
истата се состои од текстуален и графички дел. Овој документ се состои од текстуален и 
графички дел, а текстуалниот дел е поделен на повеќе содржински дела: 

- 
- 

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 
УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ  

Во конкретниот случај проектната програма ја изработува барателот за 
одобрување на проектната документација, а во врска со изработка на: УРБАНИСТИЧКИ 
ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И 
ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ НА КП 323/5, ДЕЛ ОД 323/4 И ДЕЛ ОД КП 324, КО 
НОВО СЕЛО ШТИП, ОПШТИНА ШТИП.Основа за изработка на Урбанистички проект вон 
опфат на урбанистички план на оваа проектна програма ќе бидат: 

• Проектна програма
• Услови за планирање на просторот

• Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога;
•Постојната состојба утврдена на лице место од страна на стручните лица од правното
лице, изработувач на планот; 

• просторните можности на локалитетот;
• одредбите кои произлегуваат од Просторниот план на Република Македонија,
дадени во Условите за планирање на просторот; 

• податоците и информациите од органите на државната управа и другите субјекти;
• и потребите на нарачателот

ВОВЕД 
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Проектниот опфат на урбанистичкиот проект кој е предмет на уредување се наоѓа на КП 
323/5, И ДЕЛ ОД 323/4 И ДЕЛ ОД КП 324, КО НОВО СЕЛО ШТИП, ОПШТИНА ШТИП. 
На дел од проектниот опфат, потпчно на КП 323/5, има веќе издадено услови за 
планирање со број Y05122. Делот за кои е потребно издавање на услови за планирање се 
наоѓа на дел од КП 323/4 И ДЕЛ ОД КП 324, поточно површината на која треба да се 
издадат услови за планирање изнесува 5,5ха. За истата површина се побарани услови за 
планирање на просторот  и се издадени со број.Y05122i од декември 2022.

Во прилог на дадените фотографии е дадено поширорко и потесно опкружување на 
проектен опфат. 
ПОШИРОКО ОПКРУЖУВАЊЕ 

-ОПИС НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ 



ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА Е1.13 
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ПОТЕСНО ОПКРУЖУВАЊЕ 

Изработката на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план ќе се одвива во 
рамките на границата на проектниот опфат кои го сочинуваат следниве катастарски парцели 
КП 323/5, ДЕЛ ОД 323/4 И ДЕЛ ОД КП 324, КО НОВО СЕЛО ШТИП, ОПШТИНА ШТИП 

Опфатот е дефиниран со следните граници: 

- Од југ граничи со катастерски пат КП 323/3 

- Од исток  дел од  КП 323/4 И ДЕЛ ОД КП 324 
- Од север по дел од КП 323/4 И ДЕЛ ОД КП 1440/1 
- Од запад по дел од КП 323/4 И ДЕЛ ОД КП 1440/1 

Површината која ја опфаќа опишаната граница изнесува 12,48 ха 
 Проектната документација треба да се изработи во размер М=1:1000 
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Границата на проектен опфат може да се опише и преку координатите на секоја 
прекршна точка, како што следи: 

 Х=7596323.3700  Y=4621072.6900  
 Х=7596351.2755  Y=4621060.3432  
 Х=7596362.6232  Y=4621141.8972  
 Х=7596435.6239  Y=4621209.7668  
 Х=7596719.5980  Y=4621056.3025  
 Х=7596667.7000  Y=4620920.3500  
 Х=7596602.7300  Y=4620752.4800  
 Х=7596423.0100  Y=4620829.1300  
 Х=7596249.2900  Y=4620903.2300  

Урбанистичкиот проект во деталните услови за градба треба да ги потврди и надгради 
изградените вредности во смисла на постојна урбана матрица, морфологија на терен, 
типологија на објекти и внатрешен систем на сообраќајници (пешачки и автомобилски). 
Планирањето на нови површини за градба, висините на градбата и процентот на 
изграденост, коефициентот на искористеност, одредување на минимален процент (на 
ниво на градежна парцела) на зелениот фонд  со уредување на просторот околу 
градбите, одредување на потребен број на паркинг места., како и други урбанистички 
параметри да бидат во согласност со Правилникот за урбанистичко планирање.  

Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за Е1.13 површински 
соларни и фотоволтаични електрани на КП 323/5, дел од 323/4 и дел од КП 324, КО 
Ново Село Штип, Општина Штип се изготвува за поставување на фотоволтаични 
електрани со моќност до 10MW. Согласно член 57 став 2 од Закон за градење (Службен 
весник на Р.М. бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 
163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 
31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и „Службен весник на Република Северна 
Македонија“ бр.244/19, 18/20 и 279/20) ваквите градби се категоризираат како градби од 
втора категорија, односно фото-напонски панели за производство на електрична енергија 
кои се градат на земјиште. 
Во текот на постапката да се почитуваат сите податоци, информации и мислења од 
сите надлежни институции. 

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО ПЛАНСКИОТ ОПФАТ 

НАМЕНА 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ќе се одвива во 
рамките на границата на проектниот опфат кои го сочинуваат следниве катастарски 
парцели КП 323/5,  И  ДЕЛ  ОД  323/4 И ДЕЛ ОД КП 324,  КО  НОВО  СЕЛО  ШТИП, 
ОПШТИНА  ШТИП,  ќе  се  изработи  за 
утврдениот проектен опфат, дефиниран со линија и прекршочни точки, во рамки на кој ќе 
се формира градежна парцела на земјиште кое е во приватна сопственост .Основната 
класа на намена ќе биде дадена со Условите за планирање на просторот, а согласно 
Просторниот план на Република Македонија. Истата е според Класификацијата на 
градбите и намените од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весникна РМ 
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бр.225/20, 219/21 и 104/22).Во текот на изработка на урбанистичкиот план може да се јави 
потреба од други класи на намени планскиот опфат кои  ќе бидат употребени. Согласно 
Правилникот за урбанистичко планирање (СЛ.Весник бр. 225/20, 219/20 и 104/22) 
предвидени намени во планскиот опфат се следните: 

Е1.13 ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ 

Комплементарни и компатибилни намени, ќе бидат утврдени во самиот урбанистички план 
согласно Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весникна РСМ бр.225/20, 219/21). 

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА, ИНФРАСТРУКТУРА И 
СООБРАЌАЕН ПРИСТАП 

Со Урбанистичкиот проект потребно е да се обезбеди квалитетна комунална 
инфраструктура за предметниот простор. Внатрешните инфраструктурни водови за 
снабдување со електрична енергија, телефон, вода, и канализациони инасталации, ќе 
бидат предмет на оваа урбанистичко-проектна документација и ќе бидат дефинирани 
трасите на основните инфраструктурни водови, за кои е пожелно е да се водат подземно 
во јасно дефинирани инфраструктурни коридори, а согласно добиените податоци и 
информации од органите на државната управа и други субјекти. 
Проектниот опфат се надоврзува на катастарски пат, преку кој ќе се пристапува до 
локацијата кој тангира на јужната страна. 

Доколку при изведување на земјаните работи за поставување на објектот, се наиде 
на археолошки артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со 
културна историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со член 65 од 
Законот за заштита на културно наследство (Сл.весник на РМ 20/04,115/07, 18/11, 148/11, 
23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16, 11/18 и 20/19), 
односно веднаш да се запре со отпочнати градежни активности и да се извести 
надлежната институција за заштита    на    културно    наследство     во     смисла     на  
член   129 од  Законот. Од аспект на одржив степен на сеизмичка заштита, при 
изградба на објектите да сеизврши геомеханичко испитување на носивоста на земјиштето, 
каде ќе се постават објектите. 

- МЕТОДОЛОГИЈА 

Урбанистичкиот проект ќе се изработи врз основа на методологијата, која произлегува од 
одредбите утврдени со: 

• Законотзаурбанистичкопланирање (Сл. Весникна РМ бр.32/20);
• Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весникна РМ бр.225/20; 219/21,104/22);
како и со почитување на друга законска регулатива што го допира планирањето и намената на просторот. 

Урбанистичкиот план претставува развоен документ и има крајна цел преку: 
• Рационално користење на земјиштето
• Максимално вклопување на објектите и инфраструктурата со теренот
• Оформување препознатлива амбиентална целина
• Пичитување и надградување пејсажните вредности
• Оформување на културен пејсаж
• Вградување на попратни содржини на основната наменска употреба на земјиштето
• Подигнивање на хуманоста во просторот и непречено движење на хендикепираните лица
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ГРАФИЧКИ ДЕЛ 

УРБАН ПЛАННЕР ДООЕЛ ГОСТИВАР, ОКТОМВРИ  2022 



 REPUBLIKA

ОПШТИНА ШТИП 

 Број: 18-6688/2 од 10.11.2022 год.

Сектор за урбанизам и уредување на градежно земјиште,

комунални работи и заштита на животна средина

ИЗВОД ЗА УП. 1 

СOДРЖИ: 

o ГРАФИЧКИ ДЕЛ

o Заверена копија од синтезен план

o Легенда

1. ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:

• Заверена копија од

планот, мерка за заштита на културно наследство, на природата и животната средина,

мерки за заштита и спасување, мерки за движење на хендикипирани лица и сл.

2. ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЈНА И

Изготвил: Дајана Лазарова 

REPUBLIKA СЕВЕРНА MAKEDONIJA 

ИЗВОД ОД ПЛАН БРОЈ

Извод од урбанистички

вон опфат на урбанистички план за намена

Е1.13- површински соларни и фотоволтаични

електрани на КП бр. 323/5

“Калимерово”, К.О. Ново Село Штип, Општина

Штип 

год. УП за село:______________________________

Сектор за урбанизам и уредување на градежно земјиште, УП вон нас.место:________________________

комунални работи и заштита на животна средина   Решение бр: 18-2475/5  од 20

Намена за градба: Е1-13 

соларни и фотоволтаични електрани

Улица: 

КО:  Ново Село Штип    КП

ДЛ:  М=

ГРАФИЧКИ ДЕЛ: 

Заверена копија од синтезен план

Легенда

копија од:  општи и посебни услови за градење, параметри за споредување на

планот, мерка за заштита на културно наследство, на природата и животната средина,

мерки за заштита и спасување, мерки за движење на хендикипирани лица и сл.

ПОДАТОЦИ ЗА ПОСТОЈНА ИНФРАСТРУКТУРА И ПРИКЛУЧОЦИ 

Дајана Лазарова  По овластување од Градоначални,

      Раководител на Сектор,

 Лазар Хаџи- Николов

: 750 

рбанистички план/проект: 

вон опфат на урбанистички план за намена 

површински соларни и фотоволтаични 

323/5, КП бр. 323/9, м.в. 

, К.О. Ново Село Штип, Општина 

______________________________ 

________________________ 

од  20.06.2022год. 

13 површински 

соларни и фотоволтаични електрани 

КП: 323/5 

М= 1: 1000 

општи и посебни услови за градење, параметри за споредување на 

планот, мерка за заштита на културно наследство, на природата и животната средина,

мерки за заштита и спасување, мерки за движење на хендикипирани лица и сл.

По овластување од Градоначални, 

на Сектор, 

Николов 
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2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА НА СНИМЕН ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН ФОНД, ВКУПНА
ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА ВО РАМКИ НА 
ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 
Вовед: 

Врз основа на член 58 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.в. на 
Р.М.бр.32/20) се изработува овој Урбанистички проект вон опфат на урбанистички 
план. 

Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план се планира врз 
основа на дозволените урбанистички параметри од Правилникот за урбанистичко 
планирање (Сл.в. на Р.М.бр.225/20 и 219/21) за градби од група на класи на намени 
за земјиштето E-инфраструктури. 

Koнкретнатa намена на земјиштето ќе биде класа на намена E1-13 
површински соларни и фотоволтаични електрани. 

Koнкретната нaменa нa иднатa градбa ќe бидe oд класатa (479) G3.7 
фотоволтаични електрани, oдносно изградба на фотоволтаична електрана сo 
моќност до 5 MW. 

Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план има содржина 
согласно член 60 и член 61 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.в. на 
Р.М. бр.225/20). 

Во рамките на К.П.бр.323/5 и К.П.бр.323/9, м.в.„Калимерово“, К.О.Ново 
Село Штип, кои се предмет на изработка, при теренската анкета на постојната 
состојба констатирани се следните содржини: 

- неизградено земјиште, односно во проектниот опфат нема изградено 
објекти; 

- на југоисточната страна на проектниот опфат се наоѓа јавен пат со 
земјен коловоз преку кој се пристапува во истиот.  

- од комунална инфраструктура, односно инсталации низ проектниот 
опфат поминуваат ЕЕ објекти сопственост на АД МЕПСО и ЕД ДООЕЛ Скопје и тоа 
пресек со 400 kV далекувод на АД МЕПСО и пресек со 10(20)kV надземна мрежа на 
ЕД ДООЕЛ Скопје.  

3. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТНИОТ КОНЦЕПТ НА УРБАНИСТИЧКОТО
РЕШЕНИЕ ВО ГРАДЕЖНАТА ПАРЦЕЛА 
3.1 Опис на дејностите или активностите кои ќе се одвиваат во градбите во 
проектниот опфат:  

Во катастарските парцели К.П.бр.323/5 и К.П.бр.323/9 ќе се одвива 
дејност од основната класа на намени E1-13 површински соларни и фотоволтаични 
електрани. Површината на проектниот опфат изнесува 69.381м2. 

Во катастарските парцели се предвидува една градежна парцела со 
една површина за градење, за која во продолжение ќе се дадат урбанистичките 
параметри за неа. 

Урбанистички параметри за градење во Г.П.бр.1 согласно 
Урбанистичкиот проект: 
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- површина на градежна парцела бр.1 69 381 m2 
- површина за градење изнесува 53 722 m2 
- максималната височина до венец изнесува 4.0 m 
- максимален број на спратови П (еден) 
- вкупната етажна површина за градење изнесува 53 722 m2 
- намена на новите површини за градење E1-13  

површински соларни и 
фотоволтаични електрани 

- процент на изграденост 77.43 % 
- коефициент на искористеност 0.77 
- влез од полскиот пат со земјен коловоз (локален јавен 
пат) 
- котата на нултата плоча изнесува максимум 1.20m 
- максимален број на спратови П (еден) 

-При изработка на основниот проект за фотоволтаичната електрана, да 
се примени член 20, став (3) од Законот за урбано зеленило (Сл.в. на Р.М. бр.11/18), 
и член 172, ставови (4) и (5) од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.в. на 
Р.М. бр.225/20). 

3.2 Внатрешни сообраќајници: 
Во проектниот опфат, се предвидуваат внатрешни сообраќајници 

односно површини кои овозможуваат движење на возилата околу проектираната 
површина за градење особено во текот на изградбата, а потоа и за потребите на 
тековното одржување на фотоволтаичната централа. Главниот влез во проектниот 
опфат е од југозапад, од постојниот локален јавен пат со земјен коловоз.  

3.3 Начин на обезбедување на потребен број на паркинг места: 
Паркирањето да се реши во границите на градежната парцела согласно 

член 129, 130, 131 и 132 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.в. на Р.М. 
бр.225/20). Обезбедувањето на потребен број на паркинг места е основен услов за 
изградба до максимално дозволена височина и површината за градење. При 
планирањето на сообраќајниот систем, потребно е да се обезбеди заштитен коридор 
и пристап до објектите за противпожарни возила, согласно прописите за ППЗ кои се 
на сила. Согласно технолошкиот процес карактеристичен за оваа површина за 
градење која функционира без вработени, потребата од паркирање ќе биде ретка и 
повремена во текот на експлоатацијата на фотоволтаичната централа, затоа се 
планираат вкупно три паркинг места, од кои едно е за лица со хендикеп. 

3.4 Партерно решение со хортикултура: 
Како површини наменети за внатрешен сообраќај се предвидува да 

биде самиот терен кој не е зафатен со фотоволтаичните панели и предвидената 
внатрешна сообраќајница. При изработката на основниот проект,  да се примени 
член 20, став (3) од Законот за урбано зеленило (Сл.в. на Р.М. бр.11/18), и член 172, 
ставови (4) и (5) од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.в. на Р.М. 
бр.225/20). 
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Површините наменети за озеленување, а тоа се површините во 
градежната парцела кои не се зафатени со површината за градење и површините 
меѓу редовите со фотоволтаични панели се предвидува да бидат уредени со трева и 
ниско украсно зеленило. 

3.5 Водови и инсталации на инфраструктурите: 
Површината за градење (фотоволтаична централа) во Г.П.бр.1, ќе биде 

поврзана на веќе изградената електрична мрежа по насоки и согласност на 
Електродистрибуција дооел Скопје. Фекална канализациона мрежа и водоводна 
мрежа не се потребни за функционирање на фотоволтаичната централа. 

4. ДЕТАЛНИ УСЛОВИ ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ И ГРАДЕЊЕ
Намената на површинaтa за градење планиранa и проектиранa со овој 

Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план, е во согласност со намената 
педвидена во условите за планирање, а тоа е E1-13 површински соларни и 
фотоволтаични електрани, oдноснo фотоволтаична централа (фотонапонски панели 
за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште) со моќност до 
5MW. 

Согласно овој урбанистички проект вон опфат на урбанистички план, 
максималната висина ќе се дефинира во зависност од потребите на технолошкиот 
процес кој ќе биде прикажан со проектната документација. 

Во однос на Идејниот проект во склоп на овој У.П., тој е во рамките на 
површината за градење. Како составен дел на У.П. идејниот проект содржи фази „А“ 
и  „Е“, согласно чл.61 став(2), како потребен идеен проект во зависност од видот и 
карактеристиките на предметната градба. 

Понатамошната разработка на овој Урбанистички проект треба да биде 
со Основен проект. 

      Во текот на процесот на целосно проектирање, односно изработката на 
основниот проект, тој може да се изменува во зависност од потребите на 
инвеститорот(во смисла на посовремени панели и други постројки), при што не 
смеат да се пробиваат пропишаните урбанистички параметри. Може да се надмине 
планираната висина до кровен венец за потребите на одреден специфичен 
технолошки процес.  

5. МЕРКИ ЗА:
5.1. Заштита на животната средина: 

За обработка на овој дел од проектните барања постојат ограничувачки 
фактори а тоа се: 

Во законот за заштита и унапредување на животната средина и 
природата (Сл.в. на Р.М. бр.69/96) ништо поконкретно не е речено кои се начелните 
обврски што при изработката на урбанистичките планови треба да бидат запазени и 
елаборирани од аспект на заштита на трите животни медиуми, и не постои 
системско следење на состојбата во врска со загадувањето, врз основа на кои 
податоци би се правеле одредени заклучоци и би се предлагале мерки за заштита 
на средината. 
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Согласно позитивните законски прописи во процесот на просторното и 
урбанистичкото планирање се предвидуваат мерки за заштита и унапредување на 
животната средина и природата. За природната средина (без човековото присуство 
во неа) е карактеристична способноста сама да се регенерира и да одржува 
рамнотежа и коегзистенција помеѓу одделни облици на живот од една страна, исто 
така и меѓу вкупниот живот и мртвата природа од друга страна. 

Човековото присуство во природната средина, колку и да е 
незначително, внесува компоненти кои ја деградираат. Тој со неговото свесно 
делување искористува за најразлични цели, делови од таа средина и од нејзините 
урамнотежени енергетски потенцијали. Со тоа човекот врши свесна или несвесна 
деградација на средината во која егзистира односно само на човекот му е својствено 
по вештачки пат да врши големи присилни трансформации на енергијата од еден во 
друг вид што му е погоден за експлоатација. Таа трансформација е возможна по 
цена на создавање на големи количини на отпадни загадувачки материи што вршат 
загадување на трите медиуми: почвата, водата и воздухот. 

Разбирливо е дека потребите за поголеми количини енергија создаваат 
огромни количини на отпадни материи, кои ако не се контролираат се закануваат да 
го уништат и самиот живот. Не случајно се вкоренува паролата дека на човекот му 
се заканува самоуништување од неговите сопствени отпадоци. 

Деградацијата и уништувањето на животната средина се врши на два 
начина: примарен и секундарен. 

Примарниот начин е по пат на ерозија, експлоатација и други видови 
зафаќање од земјината материја, а секундарниот начин по пат на создавање на 
отпадни материи во процесот на трансформација на енергија и други видови човечки 
активности со современ јазик наречени технолошки процеси. Често пати 
секундарните загадувања се толку големи што луѓето во нив гледаат примарни 
загадувачи и уништувачи на животната средина запоставувајќи го фактот дека 
сопствената глад за се поголемо искористување на природните енергетски 
потенцијали е основната причина за деградација и уништување на нивната животна 
средина. 

Прашање е до кој степен загаденоста на трите медиуми се смета за 
поднослива, односно загаденоста систематски да се прати, анализира и на време да 
се алармира за преземање на определени мерки. 

Одговорот е во тоа дека со закони и подзаконски акти се регулирани 
дозволените, па според тоа и подносливите степени на загадување на медиумите со 
најразлични штетни материи. Немоќта на општеството во оваа област во однос на 
градот Штип се гледа во тоа што никој не ја прати состојбата во врска со 
загадувањето така да не може да стане збор дека некои нови, односно зголемени 
постојни продукциони активности ќе влијаат на пречекорувањата на дозволените 
степени на загаденост. 

Овој проектен опфат зафаќа околу 6.94ха. Карактеристично за општина 
Штип, е тоа дека има малку или воопшто нема (не работат) производни капацитети 
кои прават големи загадувања. Ако се има во предвид доминантниот систем на 
градба во околината на овој проектен опфат и во него, а тоа се земјоделски 
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површини, кои содржат повеќе видови зеленило може да се извлече интуитивен 
заклучок дека загадувањата ќе бидат мали. 

Комуналната хигиена е исто така еден од факторите за здрава животна 
средина. Проблемот на одржувањето на комуналната хигиена не може да се реши 
со У.П., Урбанистичкиот проект може да придонесе само до толку што предвидува 
улици по кои можат непречено да се движат и разминуваат секакви специјални 
возила за одржување на комуналната хигиена и евакуација на кабасти отпадоци. 
Локациите за поставување на контејнери за собирање на отпадоците треба да се 
определат со посебна програма од локалната самоуправа бидејќи таа во детали ја 
познава состојбата. 

Целосна елиминација на загадувачките материи во населбите не е 
можно да се постигне, меѓутоа оваа градежна парцела има можности да го задржи 
сегашното ниво на чистота на природните медиуми и со добро осмислена развојна 
политика во сите домени на работењето дури и да го подобри тоа ниво. 

Законска регулатива која ја уредува областа за заштита на животната 
средина, релевантна за изработка на овој Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план е следна: 

- Закон за животна средина (Сл.В. на Р.М.бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08 , 
83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 
99/18); 

- Закон за квалитетот на амбиентниот воздух (пречистен текст Сл.В. на 
Р.М.бр.100/12, 163/13, 10/15, 146/15); 

- Закон за управување со отпадот (пречистен текст Сл.В. на Р.М.бр.9/11, 
51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 192/15, 39/16 и 63/16); 

- Закон за заштита од бучава во животната средина (Сл.В. на 
Р.М.бр.79/07, 124/10, 47/11, 163/13 и 146/15); 

- Закон за заштита и спасување (пречистен текст Сл.В. на Р.М.бр.93/12, 
41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18); 

- Закон за водите (Сл.В. на Р.М.бр.87/08, 06/09, 161/09, 83/10, 51/11, 
44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16); 

- Уредба за класификација на водите (Сл.В. на Р.М.бр.18/99 и 146/15); 
- Закон за заштита на природата (Сл.В. на Р.М.бр.67/04, 14/06, 84/07, 

35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18); 
- Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање 

(Сл.в. на Р.М.бр.225/20 и 219/21) и други законски и подзаконски акти. 

5.2. Заштита и спасување: 
5.2.1. Мерки за заштита од пожар: 

Согласно податоците и информациите добиени од Дирекцијата за 
заштита и спасување, Подрачно одделение Штип бр. 09-27/2 од 10.02.2022 година, 
наведено е дека Заштитата на градбите, помеѓу другото, поволно и прописно при 
изработка на Основен проект за објектите кои се предвидува да бидат изградени од 
цврста градба (придружни објекти), треба да се почитуваат пропишаните мерки за 
заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување (Сл.в. на 
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Р.М.бр.36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за пожарникарство (Сл.в. на 
Р.М.бр.67/04, 81/07 и 55/13) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа 
област.  

Во однос на заштитата од пожари, во наведената документација да се 
реши и громобранската инсталација, со цел да нема појава на зголемено пожарно 
оптоварување. 

Противпожарната единица во Штип е лоцирана во објект кој се наоѓа на 
североисток од оваа градежна парцела. Во оваа служба се вработени околу 20 
пожарникари, кои располагаат со 7 противпожарни возила. Од искажувањата на 
надлежните овој капацитет на противпожарната служба ги задоволува постојните 
потреби на градот и околните села. Пред да се образложи проекцијата на мерките за 
заштита од пожар сметам дека е потребно да се објаснат неколку поими за подобро 
да се разберат овие мерки. 

-под пожарно оптоварување се подразбираат сите запаливи 
материјали кои се наоѓаат на одредено земјиште (конструкции, опрема, мебел, 
складирани огревни и други запаливи материјали и слично). 

Според усвоените научни и емпириски критериуми пожарното 
оптоварување се изразува со вкупното количество на дрво што се наоѓа на едно 
подрачје изразено во килограми, и тоа земајќи дека еден килограм дрво дава 
калорична вредност од 4000 килокалории. 

-за пожарно оптоварување до 25 килограми дрво на 1м2 бруто 
развиена површина се смета дека пожарната повредливост е мала 

-за 25-50 кг/м2 повредливоста е средна односно постои можност за 
појава на поинтензивен пожар. 

-за 50-100 кг/м2 пожарното оптоварување е зголемено 
-за 100-150 кг/м2 пожарното оптоварување е големо 
-за над 150 кг/м2 пожарното оптоварување (повредливост) е многу 

големо при што се јавуваат катастрофални површински пожари 
-противпожарни прегради се: поголеми неизградени површини, зелени 

парковски површини (но не и оние кои се засадени претежно со иглолисно зеленило) 
и пошироките сообраќајници. Противпожарните прегради се во најтесна врска со 
повредливоста на одреден простор од пожар, кои директно влијаат на запирање на 
ширењето на пожарите. Како позначајна противпожарна преграда се предвидува да 
биде, постојниот земјен локален пат кој се наоѓаат југозападно од проектниот опфат 
и реката Брегалница која исто така се наоѓа од источната и јужната страна. 

Сообраќајното решение и начинот на изградба на објектот овозможува 
пристап на противпожарното возило од повеќе страни. Сите сообраќајници се со 
доволна широчина и се со задоволувачки осовински притисок што овозможува 
непречено и брзо движење на противпожарните возила. Времето потребно за 
интервенција од противпожарната станица до градежната парцела, би изнесувало 
околу 10 минути. Најголемото растојание од противпожарната станица до објектот 
предвиден со овој У.П. изнесува околу 5.7 километри, а пристапот е многу 
едноставен од ул.„Партизанска“ каде е сместена противпожарната станица, потоа по 
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ул.„Ванчо Прке“ се до ул.„Кеј Димитар Влахов“, потоа по регионалниот пат Р1204 
Штип-Свети Николе низ село Ново Село и по локалниот пат до проектниот опфат. 
 Реката Брегалница кој е во непосредна близина на проектниот опфат 
претставува алтернативна можност за снабдување на противпожарните возила со 
вода при гаснењето на пожарите. 
 Од погоре изнесеното може да се заклучи дека врз основа на 
планираната состојба, првенствено намената на површините и сообраќајното 
решение при евентуално појавување на пожар во градежната парцела, 
противпожарната интервенција се очекува да биде брза и ефикасна, а ширењето на 
пожарите би го спречиле противпожарните прегради. 
 
5.2.2. Мерки за заштита од воени разурнувања: 
 Низа специфични услови кои можат да го зафатат едно подрачје или 
одредени негови делови претставуваат вонредни услови во кои регионот со својата 
структура мора да опстојува. Најинтензивни и најсложени вонредни состојби во кои 
може да се најде едно подрачје ги предизвикуваат воените дејствија. Првенствена 
цел на евентуалниот агресор би била уништување на човечкиот и материјален 
потенцијал како значаен фактор за вршење општонароден отпор. Просторот ќе биде 
изложен на средства за масовно уништување: нуклеарни, биолошки, бактериолошки, 
хемиски и други класични видови средства за напаѓање. Врз основа на проценка и 
валоризација на повеќе фактори (природни, воени и урбани) кои имаат влијание на 
загрозеноста на одреден простор и планот за загрозеност на Р.М., општината Штип е 
подрачје од II (втор) степен на загрозеност. Според планот за загрозеност и 
повредливост на градот, Штип спаѓа во простор со низок степен на загрозеност – 
втора зона. 
 Мерките за заштита на вработените, и корисниците на услуги во 
градежната парцела, ги опфаќаат сите облици на индивидуална заштита, 
урбанистичките мерки за заштита и намалување на степенот на повредливост на 
урбаната структура, планирањето на просторот за подобрување на условите за 
организирана заштита и евакуација на населението на помалку загрозени подрачја. 
Уличната мрежа ја поврзува градежната парцела со останатите делови од градот 
Штип. Профилот на улицата овозможува проодност за брза евакуација. Процентот 
на изграденост на земјиштето (на ниво на У.П.) изнесува 77.43%, и обезбедува 
слободни површини околу објектите како мерка на заштита, со оглед на нивната 
специфичност-фотоволтаични панели.  
 Бидејќи фотоволтаичната централа функционира без вработени нема 
потреба да се планираат двонаменски засолништа, со дополнителна заштита и 
отпорност од 50 килопаскали (КПа).  
 
5.2.3. Мерки за заштита од природни непогоди: 
 Во мирнодопски период може да дојде до појава на вонредни услови 
поради елементарни непогоди кои настануваат под дејство на природни сили: 
земјотрес, поплава, силен ветар, снег, наноси, лавини, лизгање и одронување на 
теренот и слично. Многу од овие опасности можат предвреме да се предвидат, при 
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што можат да се превземат одредени организациско-технички мерки за нивно 
спречување или намалување на последиците.  
 Сеизмичките појави, земјотресите, се доминантни природни непогоди 
кои можат да имаат катастрофални последици врз човекот и природата. Просторот 
на градежната парцела, според сеизмичките карактеристики е зона со висок степен 
на сеизмичност и очекуван интензитет од 9,0 степени по МКЅ скала. Намалување на 
сеизмичкиот ризик и последиците може да се постигне со примена на соодветни 
мерки за заштита на создадените вредности (евентуална градежна интервенција на 
носивата конструкција на постојните објекти, заради зголемување на отпорноста од 
земјотрес), односно целата примена на техничките нормативи за асеизмичка градба 
на ваков тип на објекти, во зависност од очекуваниот степен на сеизмички хазард за 
подрачјето на Општина Штип во сеизмичката карта. 
 При изработката на овој У.П. се предвидуваат и пропишуваат мерки за 
заштита од поплави, уривање на брани и други атмосверски непогоди согласно 
Законот за заштита и спасување (Сл.в. на Р.М.бр.36/04, 49/04 и 86/08) и другите 
позитивни прописи со кои е регулирана оваа област. 
 При изработката на овој У.П., со оглед на конфигурацијата на теренот и 
претпоставеното можно настанување на свлекување на земјиштето, потребно е да 
се изготват елаборати за геомеханички, геолошки и хидролошки испитувања. 
Согласно процената на загрозеност од природни непогоди и други несреќи на 
опфатот за кој се однесува урбанистичкиот план, а имајки ги предвид одредбите од 
Законот за заштита и спасување-пречистен текст (Сл.в. на Р.М.бр.93/12), може да се 
вградат и други мерки за заштита и спасување.  
 Исто така, при проектирањето, да се имаат предвид одредбите од 
Правилникот за мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни 
материи (Сл.в. на Р.М.бр.32/11), како и обврската при изградба на објекти да се 
изготвува техничка документација - елаборат за заштита од пожари, експлозии и 
опасни материи кој е дел од процесот за добивање на одобрение за градење. 
 
5.2.4. Мерки за заштита од технолошки непогоди: 
 Технолошки непогоди се: пожари, експлозии, контаминација на воздухот 
и водата, хемиски загадувања, сообраќајни несреќи и други причини кои можат да 
доведат до масовни несреќи, губитоци на човечки животи и материјални богатства. 
За избегнување на технолошки катастрофи и намалување на нивните последици се 
превземаат мерки за заштита: 
 -одржување на опремата и инсталациите за сигурност при користењето 
на опасни материјали во разни технолошки процеси, 
 -заштита на животната средина од емисија на опасни материи, 
 -заштита од пожар и експлозии, 
 -вградување на сите заштитни мерки предвидени со елаборатите за 
заштита како составен дел на проектите за одделни објекти, 
 -правилно димензионирање на сообраќајници,  
 -едукација на вработените(задолжени за одржување на 
фотоволтаичната централа) за заштита од евентуална техничка катастрофа. 
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Зависно од климатските и хидрометериолошките услови кои владеат во 
општината, се смета дека елементарните непогоди не се честа појава. Јужниот и 
северниот ветар со својот силен интензитет налагаат да бидат земени во предвид 
при статичките пресметки за стабилноста на објектите, како и при проектирањето на 
отворите и надворешната обработка. 

Земјотресите се елеметарна непогода која не смее да се подцени. 
Според сеизмичките карти се смета дека на просторот на градежната парцела се 
можни потреси од 9,0 степени по МКЅ скала, поради што сеизмиката треба да биде 
битен елемент при статичката пресметка на објектите. 

5.3. Обезбедување на пристапот на лица со хендикеп: 
Во третманот на сообраќајниците сите денивелации потребно е да се 

решаваат со рампи. Сите евентуални денивелации на влезовите, комуникациите и 
рампите  во целост треба да се изведат во рамките на градежната парцела, и да се 
земат во предвид потребите на оваа категорија на лица. 

5.4. Заштита на природното и културно наследство: 
Ако при изведување на градежните работи, особено земјените, се наиде 

на траги од човечки активности од минатото, изведувачот и инвеститорот на објектот 
преку неговиот надзорен орган се должни привремено да запрат со работите, да 
преземат мерки откриените траги да не се оштетуваат и уништуваат, и веднаш да го 
известат Заводот за заштита на спомениците на културата, музеј и галерија – 
Битола. 

6. ПРИЛОЗИ КОН ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ:
- Извештај од извршена стручна ревизија. 
- Геодетски елаборат за ажурирана геодетска подлога изработен во 

годината во која се изработува урбанистичкиот проект. 

СОСТАВИЛ : 
Благоја Ристевски, м.и.а. 
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Peny6nx(a CeBepHa MaKeAoHx ja

MNnucrepcrno sa xc{BorHa cpeAr.rHa
II rrpocTopHo rrnaHr{paEe

Republika e Maqedonis6 sd Veriut

Ministria e Miedisit Jet6sor
dhe Planifikimit Hap€sinor

.e.rVz.uw
CEKTOP 34 NPOCTOPHO N,flAHI,4PAIbE

Apx.6p. Yn1-15 2337/2022

Aan........X.1..,.11'..?ATI

Bp3 ocHoBa sa qneH 88 oA 3aKoHor 3a onuJTa ynpaBHa nocranKa ("Cryx6ex BecHlrx Ha Peny6nuxa
MaKeAoHhja" 6p.724/15 u 76/201, a Bo BpcKa co q,neH 4, craB 3 o,q 3aRoHor 3a cnpoBeAyBaFbe Ha

npocropHror nnax ra Peny6nl.ixa MaReAoHuja ("Cnyx6eu BecHr4x Ha Peny6nrxa Maxe4onrja"
6p.39/Oal n v.ne+ 42 craB 9 oA 3axoHor 3a yp6aurcrnvxo nnaHhpalbe ("Cnyx6eH BecHlrK Ha

Peny6nrxa CeBepHa MaxeAoauja" 6p.32/201, muancrepor 3a xhBorHa cpeA[Ha x npocropHo
nnaHx palbe, ro AoHece creAHoTo:

PElUEH14E
3a ycroBh 3a nraHxpalbe Ha npocropor

1. Co oBa PeuJeHre Ha OnlxrrHa UlTln ce x3AaBaar ycroBr,r 3a nraHrpa$e Ha npocropor 3a

uarpa46a Ha noBpluhHcKlr conapHx r Qoroeonrarvur erexTpaHx (Qorouanoucxu naHerrn 3a

npotl3BoAcrBo Ha eneKrpxqHa eHeprr,rja xor ce rpagar xa aemjrure) xaKll32315, Aen ogKll S23la
x Aer oA Kn 324, KO HoBo Cero LlJrrn, Onrurrxa llJrun.

BxynHara noBprx[Ha Ha npeAMerHhor onQar raaxecyea 12,4 ha.

noBprur4Hara 3a Roja ce r3,qaBaar oBre ycnoBr4 3a n/raHxpalbe Ha npocropor ce oAHecyBa 3a

on$ar o4 5,5 ha. 3a ocraHarror Aen h3AaAeHh ce ycnoBh 3a nraHhpalbe Ha npocropor 3a r:rpag6a
Ha noBpurr4Hct(h conapHH x Qoroeonrar.r Hr,r eneKrpaHx (Qorouanoncxra naHenu 3a npox3BoAcrBo Ha

ere(rpr4qHa eHeprrja xox ce rpaAar Ha :emjrurre) co ruo(HocrAo 5 MW Ha Rn3n/5 nKn323/9, M.B.

"Kanuttepoao", KO HoBo Ceno [Urun, OnurrHa UJrln, co rex. 6p. Y Y05122 ]4 3AaAeHo PeueHre 6p.
vnL-LS 493/2022 oA 74.03.2022 toA.

Bo HenocpeAHa 6nugnsa Ha nraHcxr4or onQar rasga4exu ce ycnoBr4 3a nraHrpabe Ha

npocropor aa rsrpa46a Ha noBprxxHcxx conapHx H QoroeonrarvHr eneKTpaHh (rlorouanoHcxr,t
naHe.nr 3a npoh3BoAcrBo Ha e.nexTpr4rrHa eHeprxja xou ce rpaAar na aeujllu:re) co lao(Hocr 4o 10
MW Ha Kn 299/3,Rn 299/4 n Rll299/5, r,^.e. " Kannmepoeo", KO HoBo Ceno u.lflan, co rex. 6p. Y05222
x B3A,aAeHo PeueHl4e 6p. yn1-15 494/2022 oA !4.O3.?O22 roA. r noMxHyBa rpaca 3a xoja U.rro ce
A3AaAIHA ycnoo!4 3a nnaHupalbe Ha npocropor aa rapa6orxa Ha npoeKr :a llHQp:crpyrrypa sa

rsrpa46a Ha ApxaBeH nar44 AenHlqa UJrxfl-PaAoBr4tx co rex. 6p. Y35114.
BhAor Ha nnaHcKara AoKyMeHTaqxja Aa ce ycomact,l co 3aKoHor:a yp6aHrcrrvxo nnaHfipaFbe

r ['lpaBxnHhxor 3a yp6axrcrrvxo nnaHr4patbe.
Ycnoshre aa naaHt4pa$e Ha npocropor rpe6a aa npeacrasvsaar saesHh naDar.ierpu r

xacoxu npq nnaHrpalseto xa npocropot r nocragvgalbe xa nraxcxhre xoxqenuru h peuleHxia no
crte o6aacu peresaxtHu ga naaxrpalbero xa npocropot eo cooagetxror naaxcxu aoxvMeHt, eo
corraAcHocr co npocropHHor nnaH Ha Penv6nxKa MaKeAoHxia.

2. ycnoBl4Te 3a nraHxpalbe Ha npocropor oA ToqRa 1 Ha oBa Pe[ueHr4e, rspa6orexll o4
Arexqrjara 3a n.naHrpalbe Ha npocropor co rex.6p. Y05122i ce cocraBeH Aer ta Peruesuero.

MhHrcrcpcrBo :a xrsona cpeAnHa h npocropHo oraHrp.tbe Ha

P€ny6rrxa CeBepHa MaxeAoHrja
flrouraA"npecBera SoropoAr'ra " 6p. 3, Cxonj€
P€ny6r'1xa Ce8epHa MarcAoHrja

Ministna e Miedisit J€tasor d he Planmkimit hapEsinor e

Republik€s s€ Maq€donisesE Veriut
8ul. "Presveta Sogorodica" nr.l, Shkup
Republika € Maqedonis6sE Veriul

+389 2 3251403



Peny6aNxa Ceoepxa Mare4ouuia

Munucrepcrno la no.rBorxa cpeAr{Ha
u rrpocTopHo llnaHrrparrbe

Republika e Maqedonise sE Veriut

Ministria e Miedisit Jet€sor
dhe Planifi kimit Hap6sinor
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3. ycnoB!4 3a nnaHhpalbe Ha npocropor ea llsrpa46a Ha noBptx14Hcxl,l conapHta x

OoroBonrarvHx ereKTpaHH (QororanoHcxtt naHenx 3a npox3BoAcrBo Ha eneKTphqHa eHeprxja KoH

ce rpaAar ua seanjraLure) na Kll 323/5, Aen oA Kn 323/4 n Aea oA Kn 324, KO HoBo Ceno lllrhn,
OnurrHa [.lJrrn, co4pxar onurlr u noce6xr o4pe46r.r, HacoKt4 t4 peureHrja h 3axnyqHx corneAyBaroa

co o6Bp3yBaqxa aKTllBHocr oA n.naHcKara AoKyMeHTaqxja oA noB[coxo lueo r rpaQrvxll npano3t4

kox npercraByBaar l43BoA oA nnaHor.

4. npta ta3pa6orxa Ha nraHcKara 4oxyrueuraqrja roxaqlrre 3a cxre coApxtlHr rpe6a 4a ce

6apaar llcxnyvnao Ha noBpuJ14Hr og nocna6u 6oHnrerHr Knach. npxopr4Ter e 3aurrlra Ha

servrjo4e,ncxoro aenjnure, a oco6ero crpl4RTHo orpaHxqyBalbe Ha rpaHc0opma qrjara Ha 3eMjhurero
o4 l-lV 6onrarerna K.naca 3a He3eMjoAencKo KopHcrebe, Kaxo 14 3a']yBysalbe Ha xBa.nhreror h

nprpoAHara nnoAHocr Ha :eutjuurero.

5. Co qen Aa ce o6es6e4r:au:Txra x yHanpeAyBaFbe Ha xxBorHara cpeA|4Ha nph x3pa6orxa

Ha npeAMerHara AoxytteHraqnja ea rarrpa46a Ha noBplxxHcxt,t conapHx x $orosolrauvlr enexrpaHr4

(QoroHanoncxra naHenh 3a npox3BoAcrBo Ha e.fleKrpl4,.{Ha eHepruja xoH ce rpaAar Ha seujru:re) xa

Kn 3n15, Aen oA Kn 32314 u Aen oAK'l' 324, KO HoBo Ceno ul14n, Onurr4Ha llJrrn, norpe6xo e 4a
ce noqllryBaar o4pe46rare nponhuJaHI Bo 3axoHor 3a ](HBorHa cpe4rla ("Cn.eecHr4K Ha PM" 6p.

s3/os, s7los,24lo7, 7s91o8,83/09, 481L0, 724/10,slltl, L231r2,931!3, r87 /73, 42/L4, 44/ts,
r29lls, !92175,39/1,6 n 99/18], KaKo ,i noA3aKoHcKxre axrr AoHeceH[ Bp3 ocHoBa Ha ACrAor.

6. OpraHor Koj ro noArorByBa nnaHc(l4or Ao(yMeHr e AonxeH Aa AoHece OAnyKa 3a

cnpoBeAyBalbe anA o|u|Y{a 3a He CnpoBeAyBalbe Ha crparer[cHa oqeHa Bo xoja ce o6pasnoxeHr
nphqHH Te 3a cnpoBeAyBabeTo, oAHocHo He cnpoBeAyBabeTo cor,nacHo co t(plTeplyMrre Bp3

ocHoBa Ha Kox ce onpeAeryBa Aanx eAeH nraHcKt4 AoKyMeHT 6ll r*oxea Aa ,1Ma 3HaqI4TerHo

enujaaue Bp3 xr4BorHara cpeAHHa r.r eps s4paejero ra nyiero.
npr AoHecyBa[bero Ha OMyKa 3a cnpoBeAyBarbe unu Oplyxa 3a He cnpoBeAyBabe Ha

crparerxcxa oqeHa 3a npeAMerHara 4oxyruexraqrja ta raarpa46a Ha noBpulxHct(h conapHx H

Qoroeoararvun eneKrpaHli (0oroHanoHGKr naHerr 3a npolr3BoAcrBo Ha ereKrpxqHa eHeprrja xou

ce rpaAar xa aerujrar.ure) Ha Kn 323/5, Ae, oA Kn !2314 u Aen oA Kn 324, KO HoBo Ceno ljJun,
OnrxrhHa [,lJTxn, 3aAonxxrenHo Aa ce 3eMar Bo npeABl4A Haco}(xre :a norpe6a o4 cnpoBeAyBa]be Ha

CTparer[cKa oqeHa Ha earjaxuero Bp3 ]t{t4BorHara cpeAhHa, xaxo r Ea6eneuxrre x 3aKnyqoqhre oA

ce(TopcKhre o6nacrh onoareHx co ['lpocropHxor flnaH Ha Peny6nxKa MaKeAoHrja.

05PA3'IO}t(EHHE

Onurrnsa lllrxn, Bp3 ocHoBa Ha qneH 42 rraB 4 oA 3axoHor:a yp6axucrrvxo nnaHxpabe

("Cnyx6eH BecHnx Ha Peny6rrxa CeBepHa MaKeAo tuia" 6p.32/20]l, co nocranKa 6p. 4637L oA

07 -1O.2OZZ ro,a,. Ao AreHqujara 3a n.naH[pabe Ha npocropor, npeKy enexrpoHcKl4or cl4creM e-

yp6aHra:am, 4ocraeu 6aparee 3a H3AaBalbe Ha ycnoBx 3a nnaHxpabe Ha npocropor 3a r3rpaA6a Ha

MrHrcrepcrBo 3a xkBofra cpeArHal. npomPHo nnaHrpabe Ha

Peny6nx(a C€BepHa MaKeAoHrja

nrouraA,npecBera SoropoArqa" 6p. 3, cxoflje

Peny6nvka ce8epHa MarcAoHrja

Mi.istna e MjedisitJetesor dhe Planifikimit hapesinor e

R€publikas sa M aqedonisa sa veriut
Bul. "Presveta Bogorodica" nr.3, Shkup

Republika e Maqedon ise ta Veriut

+389 2 3251403
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Mr,rnucrepcrno aa ro,IBorHa cpeAl,rHa
lr npocropHo rrnaHrrparbe

Republikae Maqedonis€ se Veriut

Ministria e Miedisit Iet€sor
dhe Planifi kimit Hap6sinor
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nospur4HcKx conapHx x QoroBonTax..tHh eneKrpaHi4 (Qorouanorcxr naHe.nx 3a npor43goAcTBo Ha

enexrpxqHa exeprrja Kor ce rpaAar xa aemjrure) na Kl-l 323/5, Aen oA Kn 323/4 n aen oA Kn 324,

KO HoBo Cero uJrrn, OnurrHa UJrrn. BHynHara noBprxhHa Ha npeAMerHxor onQar rarecyaa 12,4

ha. noBpulrHaTa 3a xoja Ce 6apaar Osre YcnoBh 3a nnaHxpalbe Ha npoCTOpOT ce ognecyea sa OnQar

o4 5,5 ha. 3a ocraHarxor Aen r43AaiqeHx ce ycnoBh 3a nnaHlpalbe Ha npocropor aa rsrpa46a lla

ngBprxr4Hc1x COrapHx t4 $OrOeOnrarsln enexTpaHh (QOrOuanoxcxtt naHe/lu 3a 1pOIJ3BSACTBO Ha

enexrpr4qHa eHeprrja xor ce rpa4ar ua:etvtjrure) co rvro(xocr4o 5 MW Ha Kn 323/5 ra Kl-l 323/9, tvl.e.

"Kanlmepoeo", KO HoBo Ceno [JJrrn, Onrurrua llJrxn, co rex. 6p. Y Y05122 ]4 3AaAeHo PetueHrae 6p.

Yn!-Ls 493/2022 og t4.03.2O22 rog.
cornacHo qneH 42 craB 8 oA 3aKoHor:a yp6aHracrrvxo nnaHxpalbe ("C1. aeclrx Ha PCM" 6p.

32/201, Areat[ujata 3a nnaHxpatbe Ha npocropor rr h3pa6orx ycnoBhre 3a nraHHpalbe Ha npocropor

aa usrpag6a Ha floBpll14HcKt4 COnapHX U $OrOAOlrarVHr ene1TpaHh (QorouanoHcxr.r naHe/rn 3a

npox3BoAcrBo Ha enexrphqHa eHeprxja Kox ce rpaAar Ha 3ervrjraure) Ha Ktl 323/5, Aen oAKn 323/4 a

Aen oA Kn 324, KO HoBo Celo ulrrn, OnuJrxHa UJran n rA AocraB[ Ao MxHt4fiepcrBoro 3a xrBorHa

cpeAxHa 14 npocropHo nraHr4parbe no4 6p. Yl-l1-15 233U2O22 1AOL.L2.2O22 toAAHa.

Bp3 ocHoBa Ha ropeHaBeAeHoro, a comacHo qrteH 88 oA 3aKoHor 3a onura ynpaBHa flocranxa

("Cn. eecHnx Ha PM" 6p. 724/f5 u 76/201, MnauaepcrBoro 3a x[BorHa cpeAt4Ha H npocropHo

nnaHrpalbe ro AoHece oBa PeueHre Ha ycroB[ 3a nraHlpar$e Ha npocropor 3a x3rpaA6a Ha

noBpurlrHcxrl corapHx u Qoroeonrauvxx ereKTpaHx (Qoroxanoxcxra naHerH 3a npox3BoAcrso Ha

ereK?pxqHa eHeprnja xor ce rpa4ar xa seaajur.ure! Ha Xn 323/5, Ae, oAKn32314u Ae, oA Kn 324,

KO HoBo Cero llhxn, OnurHHa llJrxn I oAry,{t4 xaKo Bo Arcno3rlrt4Bor.

ynacrBo 3a npaBHo cpeAcrBo: nporHB oBa PeueHhe 3acerHarara jaBHocr x opraHor xoi ro
noArorByBa nnaHcxr4or AoKyMeHr Molxe ga usjaen xar6a eo poK oA 15 (nerxaecer) AeHa oA AeHor
Ha npreMor Ha oBa PeueHxe Ao ApxaBHara Komrcuja 3a oAnyqyBalbe Bo ynpaBHa nocranRa r
nocranKa oA pa6oreH oAHoc Bo BTop creneH.

HA M]4HhCTEP

HA CEKTOP

l&rorB,lr: llajaHa MapxoBc(a Pncrec(a

J- L*o,r
OAo6pxr: Cot},a OypHaqrcRa

A{Vzq
:-,/

MrHrcrepfiBo 3a xmona cpeAxH., npocropflo nraHxparbe Ha

Peny6rn{a cesepHa MarcAoH"ia
nrouraa 

"npec8era 
EoropoArqa" 6p.3, Croni€

Peny6rxrc C€BepHa MaxeaoHrja

Minist a e Mjedisit Jetd!or d he Platrifikimit hapesinore
R€publikes s€ Maq€donise se Veriut
Bul. "Pr€sveta Eogorodi.a" nr.3, Shkup
Republika € Maq€donisa se Ve.iut

+389 2 3251403
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0 0.45 0.90.225 Km

1:15,000

Местоположба на локацијата и ружа на ветрови

Општинска граница
Катастарска граница
Површински соларни и ф отоволтаични електрани - Y05122
Површински соларни и ф отоволтаични електрани - Y05222
Државен пат A4 делница Штип-Радовиш - Y35114

Y05122
Површински соларни и 
ф отоволтаични електрани 

Y05222

Y35114



 

4  



 

5  



 

6  

− 

− 

− 



 

7  

− 

− 

− 



 

8  



 

9  



 

10  



 

11  

− 



 

12  



 

13  

– 
– 

– 

– 

– 
– 

– 

– 



 

14  

‡ 
‡ 
‡ 
‡ 
‡ 

– 



 

15  

− 
- 
- 

- 



 

16  

− 

− 

− 
− 
− 
− 

− 



 

17  



 

18  

− 
− 

− 

− 

− 
− 
− 

− 



 

19  

− 

− 

− 

− 

− 

 

 



 

20  

 

 

 

 

− 

− 

− 

 
1  



 

21  



 

22  



 

23  

− 

− 

− 

− 
− 
− 

− 

− 

− 

− 

− 



 

24  

− 

− 

− 

− 

− 

− 

− 



 

25  

− 



 

26  

− 

− 

− 

− 

− 

− 



 

27  

− 

− 



 

28  

− 

− 
− 
− 
− 

− 

− 
− 
− 
− 

− 

− 

− 

− 
 



 

29  

− 

− 



 

30  

− 

− 

− 

− 

– 

– 



 

31  

− 

− 

− 

– 

– 

– 



 

32  

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 



 

33  

– 

– 

– 

– 

– 

– 

− 

− 

− 

 
2  



 

34  

− 

− 

− 

− 
− 

− 



Брегалница

О
В
Ч
Е

П
О

Л
Е

К О Ч А Н С К О П О Л Е

С
Е

Р
Т

А

!(
[tip

Sveti Nikole

Jagmurlar

Gradsko
MantovoKukure~ani

Bargala

Zgropolci

Pi{ica

Krivolak R 1:250000
4 0 4 8 Km

Karta br. 20
Legenda:
Koristewe na zemji{teto
Tema:Bilans na namena na povr{inite
Sektor:

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROTMINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
2002 - 2020

Sintezni karti

IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

avtopat
`elezni~ka mre`a
magistralen patregionalen pat
vozduhoplovno pristani{teakumulacii

navodnuvani povr{inivisokoplaninski pasi{ta
{umi i {umsko zemji{tezemjodelsko zemji{te

Површински соларни и 
фотоволтаични електрани 

turisti~ki centri

zoni za eksploat. na minerali
tranzitni koridorituristi~ki prostori
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Sveti Nikole

Mi~ak

Sudi}

Ruqak

Penu{

SelceUbogo [opurPuh~e
IwevoBrest

Bu~im

[eoba

Damjan

Ularci
Kne`je

Batawe
Kozjak

Radawe
Su{evo

Ki{ino Ko{evoCre{ka Dolani

Ulanci
Dedino

Garvan

^iflik
Topli}

^iflikPi{ica

Ku~ica
Ku~ilat

Grdovci@igance
Teranci

Tarinci

Nikoman

Ali Ko~

Mojanci

Quboten Supurge

Oxalija Vrte{ka

Jano{evo

SokolarcGajranciGujnovci

MorodvisKrupi{teErxelija
Pe{irovo ArgulicaVrsakovo CrvulevoSar~ievo

]oselari

Sofilari

Gora~inoLakavica
Nogaevci

Stepanci PogulevoVini~ani
Piperevo Gabrevci

Koxalija
PrnalijaDragoevo

Po~ivalo
Kuridere

Ku~i~ino

Ebeplija
Delisinci Junuzlija

Mal Gaber

Edeklerci

JamularciSkandalci

ArbasanciBurilovci

Vidovi{teBuril~evoMustafino
\uzemelci

Axibegovo
Krivi Dol

Tri ^e{miDorfulija
Dobro{ani Novo Selo

Bekirlija
TopolnicaBaltalija TanatarciZgropolci

Suvo GrloLeskovica
Vodovrati

Lipov Dol

Gorobinci

Aximatovo Pripe~ani

Kurfalija

Stanulovci

Amzabegovo
Kalauzlija^ardaklijaBogoslovec

Testemelci

Kadrifakovo
Saramzalino

[a{avarlija

Dolni Rade{

Haxi-Sejdeli

Haxi-Hamzali

Gorni Balvan

Dolni Balvan

Kalapetrovci

Haxi-Rexepli

Dolni Podlog

Nov Karaorman

Gorno Trogerci
Dolno Trogerci

Star Karaorman

Gorna Vra{ticaDolna Vra{tica

Dolno Crnili{teGorno Crnili{te
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Oble{evo^e{inovo
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Zgropolci
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M-6

M-1

M-5

M-6
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Karta br. 22
Legenda:
Sistem na naselbi i soobra}ajna mre`a
Tema:Prostorno-funkcionalna organizacija
Sektor:Sintezni karti

Uprava

Vozduhoplov. pristan.
Stopanski aerodromSportski aerodrom

Avtopat
@elezni~ka mre`a
Magistralen patRegionalen pat
Slobodna ekonom.zona ! 

 
Sredno Vi{o VisokoObrazovanie

Zdravstvena za{titaSekundarna Tercijalna

!(

Centar na makroregion
Centar na mikroregion
Centri na prostorno-funkcionalni edinici

#*

e
o
o

Oski na razvojisto~na
sever-jugzapadna

ju`na
severna

Prostorno-funkc.ediniciGranici na vlijanija namakroregion.centri
!. Op{tinski centar

#
#

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROTMINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
2002 - 2020IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Површински соларни и 
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Pi{ica
Zrnovci
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Strumica
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Karta br. 23
Legenda:
Vodostopanska i energetska infrastruktura
Tema:Tehni~ka infrastruktura
Sektor:

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROTMINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
2002 - 2020IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Sintezni karti

Hidroelektrani& Termoelektrani
%

Vodostopanski podra~ja

GasovodRegulacioni staniciKanalizacionen sistem

BriketaraRudnik na jaglen Industriski toplani
NaftovodRafinerija

Dalnovodi
110 kV
220 kV
400 kV

Trafostanici
#

#
#

110 kV
220 kV
400 kV #

(
$
K

E

Navodnuvani povr{ini
Akumulacii po 2020g.
Regionalen vodost. sistemVodovoden sistemIzvori{ta

Prirodni ezera
Akumulacii

$T

Површински соларни и 
фотоволтаични електрани 
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Karta br. 24
Legenda:
Reonizacija i kategorizacija na prostorot za za{tita
Tema:Za{tita na `ivotnata sredina
Sektor:

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROTMINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
2002 - 2020

Sintezni karti

IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Upravuvawe so zagad. na vozduh i vodaZa{tita na reki so naru{en kvalitet

Za{tita na prostori so prirodnivrednosti
Granici na regioni za upravuvawe so `ivotnata sredina

Rekultivacija na degrad. prostori
#*
 Za{tita na {umi

Rekultivacija na degradirani prostori
Za{tita na akumulacii ireki za vodozafati

Za{tita na zemjodelsko zemji{te
# Povolni podra~ja za lociraweregionalni sanitarni deponii


% Spomeni~ki celini

Arheolo{ki lokaliteti
Spomeni~ko podra~je
Povolni hidrogeolo{kisredini za locirawe nadeponii

Површински соларни и 
фотоволтаични електрани 
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