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"PARAMETAR" DOOEL - Skopje
ТРГОВСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЕКТИРАЊЕ, ИНЖИНЕРИНГ, GRADBA I KONSALTING 

Врз основа на член 44 од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на 
РСМ“ број 32/2020), ПАРАМЕТАР ДООЕЛ - Скопје, го издава следното: 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
за назначување планер 

За изработка на планска програма за 
Урбанистички Проект  вон опфат на Урбанистички План 

 за формирање на градежна  парцела со  намена  Е1.13 – Површински 

соларни и фотоволтаични електрани на КП-431/1, КП431/2, КП-432/1, КП-

432/2, КП-432/3, П-432/4, МВ Рудина, за КО Војшанци, Општина Неготино 
како планер се назначува: 

Методи Хаџи-Андов, дипл. инж. арх., овластување бр. 0.0583, планер 

Планерот е должен планската програма да ја изработи согласно член 44 од 
Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ “бр. 32/2020), 
Правилникот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ ” бр.225/2020) и, 
како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот. 

ПАРАМЕТАР ДООЕЛ Скопје 

Управител: 
Методи Хаџи - Андов 

___________________ 
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ТТЕЕККССТТУУААЛЛЕЕНН  ДДЕЕЛЛ  
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11..  ВВООВВЕЕДД  

  Изработката на Проектната  програма е законска обврска  согласно член 

44  од  Законот  за  урбанистичко  планирање    („Сл.весник  на  РСМ“  бр.  32/20).  

Изработката  на  Урбанистичкиот  проект  вон  опфат  на  урбанистички  план  за 

формирање  на  градежна  парцела  со    намена    Е1.13  –  Површински  соларни  и 

фотоволтаични  електрани на КП 431/1,  КП 431/2,  КП 432/1,  КП 432/2,  КП 432/3,  КП 

432/4, мв Рудина, за КО Војшанци, општина Неготино, е планиран во Програмата за 

изработка на урбанистички планови за 2020 и 2021  година,   донесена од страна на 

Совет на општина Неготино. 

   

22..  ППООДДРРААЧЧЈЈЕЕ  ННАА  ППРРООЕЕККТТЕЕНН  ООППФФААТТ  

 

    Изработката   на Урбанистичкиот проект   вон опфат на урбанистички план за 

формирање  на  градежна    парцела  со    намена    Е1.13  –  Површински  соларни  и 

фотоволтаични електрани   на КП 431/1, КП 431/2, КП 432/1, КП 432/2, КП 432/3, КП 

432/4,  мв  Рудина,  за  КО  Војшанци,  општина  Неготино,  ќе  се  изработи  за  проектен  

опфат  согласно  ажурираната  геодетска  подлога,  која  е  составен  дел    на  оваа 

Преоктна  програма. 

Граници на проектниот опфат се: 

‐ на североисток ‐ полски пат 

‐ на југоисток –КП 430 

‐ на југозапад –КП 433 и КП 248/1 

‐ на северозапад – КП 261 

 

33..  ССППЕЕЦЦИИФФИИЧЧННИИ  ППООТТРРЕЕББИИ  

  

  ННААММЕЕННССККАА  УУППООТТРРЕЕББАА  ННАА  ЗЗЕЕММЈЈИИШШТТЕЕ  
Врз основа на барањата на инвеститорот,  при изработката на   Урбанистичкиот 

проект  вон  опфат  на  урбанистички  план  за  формирање  на  градежна  парцела  со  
намена  Е1.13  –  Површински  соларни  и  фотоволтаични  електрани  на  КП  431/1,  КП 
431/2, КП 432/1, КП 432/2, КП 432/3, КП 432/4, мв Рудина, за КО Војшанци, општина 
Неготино,,    ддаа  ссее  ддееффиинниирраа  ннааммееннаа: 

 
‐ Е1.13 – Фотоволтаични  електрани  

  ГГРРААДДЕЕЖЖННАА  ЛЛИИННИИЈЈАА  ИИ  ППООВВРРШШИИННАА  ЗЗАА  ГГРРААДДЕЕЊЊЕЕ  
‐  При  дефинирање  на  површината  за  градење  да  се  запазат  растојанијата 

помеѓу површината  за градење и границата на градежната парцела  согласно член 
107 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“  бр. 225/20). 



12 
 

‐  Да  се  дефинираат  можните  пречекорувања  на  издадените  елементи, 
согласно член 108 од Правилникот за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“  
бр. 225/20). 

  ССООООББРРААЌЌААЈЈ  

--  ДДаа  ссее  ооббееззббееддии  ппррииссттаапп  оодд  ппооссттооееччккииоотт  ппооллссккии    ппаатт..  

--  ППааррккиирраањњееттоо   ддаа   ссее   рреешшии   ввоо   ррааммккииттее   ннаа   ггррааддеежжннааттаа   ппааррццееллаа   ,,   ссооггллаасснноо  

ччллеенн   113344   оодд   ППррааввииллннииккоотт   ззаа   ууррббааннииссттииччккоо   ппллаанниирраањњее   ((„„ССлл..ввеесснниикк   ннаа   РРССММ““      ббрр..  

222255//2200))..  
  

44..  ООППШШТТИИ  ИИ  ППООССЕЕББННИИ  ЦЦЕЕЛЛИИ  ННАА  ППЛЛААННИИРРААЊЊЕЕ   ИИ  ППРРООГГРРААММССККИИ  

ССООДДРРЖЖИИННИИ  

Целта за  Изработката  на Урбанистичкиот проект  вон опфат на урбанистички 

план за формирање на градежна  парцела со  намена  Е1.13 – Површински соларни и 

фотоволтаични електрани  на КП 431/1, КП 431/2, КП 432/1, КП 432/2, КП 432/3, КП 

432/4,  мв  Рудина,  за  КО  Војшанци,  општина  Неготино,  e  да  се  овомозожи  реална 

организација    на  просторот    заради  стварање  услови  за  изградба  на  објекти  со 

предвидената намена, согласно   Законот за урбанистичко планирање („Сл.весник на 

РСМ“  бр.  32/20),    Правилникот  за  урбанистичко  планирање    ("Сл.весник  на  РСМ“ 

бр.225/20)  како и друга законска регулатива.  

Урбанистичкиот проект треба да се изработи согласно Условите од просторниот 

план,  истражувањата извршени по пат на директен  увид    на  теренот и    анализа на 

добиените  податоци    и  истата  треба  да  ги    содржи  сите  елементи  дефинирани  за 

ваков  вид на проект  и тоа: 

‐ Документациона основа со текстуален  и графички дел и 
‐ Планска документација со текстуален  и графички. 
За  изработката  на Урбанистичкиот проект, задолжително треба да се изработи 

стручна ревизија од овластена планерска куќа.  
Исто  така,  задолжително  треба  да  се  обезбедат  податоци  и  информации  од 

јавните претпријатија и органите на државната управа согласно член 47   од Законот 
за урбанистичко планирање („Сл.весник на РСМ“ бр. 32/20).   

   Сите постоечки подземни и надземни градби во рамките на планскиот опфат 
да се евидентираат на ажурираната гедетска подлога која треба да биде составен дел 
на документационата основа на планот. 

При  на  изработката    на  Урбанистичкиот  проект    да  бидат  почитувани  сите 

податоци,  информации  и  мислења  добиени  од  органите  на  државната  управа  и 

другите субјекти. 

                                                     Изработил 

Методи Хаџи-Андов,  
0.0583, планер 
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ГГРРААФФИИЧЧККИИ  ДДЕЕЛЛ  
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- Мерки за заштита и спасување 
 

Планскиот опфат во овој ЛУПД за Е2 – Комунална супраструктура, на КП 265, 

м.в. Рудина, КО Војшанци, Општина Неготино, се простира со површина од 1.7659 ха 

на КП 265, м.в. Рудина, КО Војшанци,  и истиот го дефинираат следните  граници: 

 
Граници на планскиот опфат се: 
 

- на север – КП 266, м.в. Рудина, КО Војшанци,  

- на исток – локален пат  

- на југ – локален пат 

- на запад – КП 264 и КП 267, м.в. Рудина, КО Војшанци, 
 
-  површина на планскиот опфат изнесува   1,7659  ха. 

 

Предметната локација се наоѓа североисточно од село Војшанци на надморска 
височина од околу 165 м.  
 

Согласно Законот за одбрана (Сл.в.на РМ бр.42/01, бр,.05/03, бр.58/06 и 110/08), 
Законот за заштита и спасување (Сл.весник на РМ бр.36/04, бр.49/04, бр.86/08 и 
124/10, 18/11 и 93/12 – Пречистен текст), Законот за пожарникарство (Сл.весник на РМ 
бр: 67/04)  и Законот за управување со кризи (Сл.в.на РМ бр.29/05), задолжително 
треба да се применуваат мерките за заштита и спасување.  
Мерките за заштита и спасување задолжитело се применуваат при планирањето и 
уредувањето на просторот, во плановите и проектите како и при изградба на објекти и 
инфраструктура, а начинот на примена со Уредба го уредува Владата. 
Мерките за заштита и спасување се базираат и врз основа на писмото од Дирекцијата 
за заштита и спасување заведено под бр. 10-105/2  од 21.08.2014   од каде заштитата и 
спасување треба да биде согласно критериумите на член 32 од Законот за заштита и 
спасување (Сл. весник на РМ бр: 36/04, 49/04, 86/08 и 124/10 , 18/11 и 93/12 – 
Пречистен текст), Законот за пожарникарство (Сл. Весник на РМ бр: 67/04), 
Правилникот за технички нормативи за хидрантска мрежа за гасење на пожари (Сл. 
Весник на РМ бр: 31/06) Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и 
опасни материи (Сл. Весник на РМ бр: 32/06) и другите позитивни прописи со кои се 
регулира оваа област. 
Мерките за заштита и спасување се однесуваат на заштита  од природни непогоди и 
други несреќи, во мир и во војна и од воени дејствија.  
Заштитата и спасување треба да биде согласно критериумите на член 54, член 72, 
член 74, член. 82, член, 87 од Законот за заштита и спасување (Сл. весник на РМ бр: 
36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11 и 93/12), и Законот за пожарникарство (Сл.весник на 
РМ бр: 67/04) , и др. позитивни прописи со ко се регулира оваа област.  
Дел од природните непогоди и другите несреќи можат да се јават и во границите на 
планскиот опфат. 
 

- Мерки за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи 
При изработката на Локалната урбанистичка планска документација се предвидени 
пропишани мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување 
(Сл. весник на РМ бр: 36/04, 49/04, 86/08 и 124/10, 18/11, 93/12), Законот за 
пожарникарство (Сл. Весник на РМ бр: 67/04), Правилникот за технички нормативи за 
хидрантска мрежа за гасење на пожари (Сл. Весник на РМ бр: 31/06) Правилникот за 



ПЛАНСКА  ДОКУМЕНТАЦИJA  - ЛУПД ЗА Е2- КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА, НА КП 265, М.В. РУДИНА, КО ВОЈШАНЦИ, 
ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 
 

тех.бр. 07-12/2014 

- 2 - 

мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи (Сл. Весник на РМ бр: 
32/06) и другите позитивни прописи со кои се регулира оваа област 
Уредите и постројките треба да се изведуваат на начин да не претставуваат опасност 
за предизвикување на пожари и експлозии. 
Од урбанистички аспект противпожарната (ПП) заштита се предвидува од аспект на:  
брз и непречен пристап до градбите; 
градбите се предвидуваат од тврда градба, со примена на огноотпорни материјали, 
Со сообраќајното решение и начинот на кој се предвидува изградбата на да се 
овозможи пристап на противпожарно возило од повеќе страни.  
Сообраќајниците се со доволна ширина, а потребно е да се изведат со задоволувачки 
осовински притисок, што овозможува непречено и брзо движење на противпожарните 
возила, (ширина на коловоз од 7,0м и радиуси од   12м) 
Обезбедена е доволна количина на вода за гасење на пожар 
Предвидената сообраќајна инфраструктура, со соодветни квалитетни хоризонтални и 
вертикални елементи на коловозот овозможуваат непречена интрвенција на 
противпожарните возила. Падот на улиците е со мали вредности и е погоден за 
одвивање сообраќај на тешки возила. При изработка на Архитектонско - Урбанистички 
проект,   во корелација со  концептот за технолошката шема на производство да се 
овозможи пристап на противпожарно возило од повеќе страни. 
Другите елементи за противпожарна заштита ќе се утврдат со посебниот елаборат за 
противпожарна заштита како составен дел на Основниот проект за секоја поединечна 
градба, каде обавезно ќе се реши и громобранската инсталација на предвидените 
објекти со цел да нема појава на зголемено пожарно оптеретување.  
So planirawe na hidrantskata mre`a за секоја градежна парцела во Основните 
проекти да се  zadovolат site merki na preventiva i za{tita vo slu~aj na po`ar, 

соодветна надворешна и внатрешна хидрантска мрежа. 
Nadvore{nata hidrantska mre`a e zbir na grade`ni objekti i uredi so koi 
vodata od izvor pogoden za snabduvawe so voda so cevovodi se doveduva na 
hidrantskite priklu~oci koi neposredno se koristat za gasnewe na po`ar ili na 
niv se priklu~yvaat protivpo`arni vozila. 
Za nadvore{nata hidrantska mre`a e prstenast sistem na cevovodi so 
minimalen pre~nik f80mm. Na hidrantskata vodovodna mre`a so minimalen 
profil od f80mm se postavuvaat protivpo`arni hidranti ~ii priklu~ni 
cevovodi imaat pre~nik najmalku 80mm. 
Hidrantite да se postavuvaat na me|usebno rastojanie od 80-150m. 
Pritisokot vo hidrantskata mre`a ne smee da bide ponizok od 2,5 bari. 
Na rastojanie od 20,0km postoi protivpo`arna stanica. 
 

- Мерки за заштита и спасување од урнатини 
Заштитата од урнатини како превентивна мерка се утврдува во урбанистичките 
планови  во текот на планирање на просторот. Во урбанистичкиот план е утврден 
претпоставениот степен на урнатини, нивниот однос према слободните површини и 
степенот на проодност на собраќајниците, врз основа на што е изработено 
планираното решение. 
Според очекуваните сеизмички интензитети оваа локација се наоѓа во зона на потреси 
од 80 по МЦС скалата.  
При планирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на сообраќајниците, 
зони на тотални урнатини.  
Се предвидува асеизмична градба, како можна превенција, со помала количина на 
градежен материјал и релативно помали тежини. 
Во случај на можни разурнувања, планираните решенија на уличната мрежа 
обезбедува:  
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брза и непречена евакуација на луѓето (нема тесни грла на сообраќајниците) 
брз пристап на екипите за спасување и нивните специјални возила, 
непречена интервенција во кругот на катастрофата, 
штетите да се сведат на минимум, 
брза санација на последиците.  
За инфраструктурната мрежа не се предвидуваат посебни урбанистички мерки од 
природни катастрофи.      
Другите елементи за заштита од земјотреси, како природна катастрофа, да се утврдат 
со посебниот елаборат за асеизмична градба во делот на статиката и динамичка 
анализа на објектите, како составен дел на Основниот план. Потребни се 
геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања на теренот. 
Soglasno ~len 61 i 81 od Zakonot za za{tita i spasuvawe treba da se zeme vo 
obzir i merkata Za{tita i spasuvawe od urnatini koja e regulirana so ~l.7, ~l. 8, 
~l.9, ~l 10 i ~l.11 od Uredbata za sproveduvawe na spasuvaweto od urnatini (Sl. 
Vesnik na RM br. 98/2005).  
Preventivni merki za spasuvawe od urnatini  se primenuvaat na objekti koi 
mo`at da bidat izlo`eni na razni dejstvija koi predizvikuvaat urnatini, kako 
sto se prirodni nepogodi, tehni~ki katastrofi  i voeni dejstvija. Izlo`enosta 
na objektite na dejstvija koi predizvikuvaat urnatini se utvrduva vo Procena na 
zagrozenost. 
Predmetniot planski opfat e so nizok stepen na zagrozenost.  

- Site predvideni objekti treba da bidat stati~ki stabilni, 
izgradeni vo sklad so va`e~kite standardi vo grade`ni{tvoto. 

- Predvidenite grade`ni linii kon ulicite i kon sosedite se na 
propisno rastojanie, {to zna~i vo slu~aj na urnatini nema da bidat 
zagrozeni sosedni objekti, ili pak proodnosta na soobra}ajnicite 
ili tesni grla kaj niv. 

 
- Мерки за заштита и спасување  од поплави 

 

Со оглед на конфигурацијата на теренот на планскиот опфат во обзир треба да се 
земат можните поплави како последица на екстремни поројни дождови, заради што 
треба да се планира прописна сообраќајна мрежа и изведба на прописна канализација 
за одвод на атмосферски води. Од овие причини треба при реализација на градбите 
односно изработката на Основните проекти на објектите да се земат во обзир можните 
поплави како последица на екстремни поројни дождови. 
 Соглано чл. 67 од Законот за заштита и спасување (Сл. весник на РМ бр: 36/04, 49/04, 
86/08, 124/10, 18/11, 93/12) за предметниот плански опфат се предвидува атмосферска 
канализација со прописно регулирање на прифаќањето и одводнувањето на 
атмосферските води од планираните и постоечките улици. 
 
 

- Мерки за заштита од технолошки катастрофи 
Нема можности за технолошкте катастрофи, со оглед на намената на просторот Г2 – 
лесна и незагадувачка индустрија. 
Инфраструктурните водови во редовни услови не предизвикуваат штетни влијанија 
бидејќи претставуваат подземни инсталации. 
Случајните инциденти може да се идентификуваат како инциденти со оштетувања на 
инфраструктурните водови во случај на интервенција или механички оштетувања. 
Овие инциденти немаат битно влијание врз околината, бидејќи можна е брза реакција. 
Можна е брза санација и на вод во кој се водат отпадните води. 
Инфраструктурните водови се водат на пропишани сигурносни растојанија во 
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јасно дефиниран инфраструктурен коридор, така да можните оштетувања се сведени 
на минимум.  
Инфраструктурните водови мора да се постават во сé према техничките нормативи и 
стандарди кои ќе ја обезбедат нивната сигурност, безбедност и долготрајност во 
експлотацијата, ракувањето и одржувањето. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Економско образложение 



ПЛАНСКА  ДОКУМЕНТАЦИJA  - ЛУПД ЗА Е2- КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА, НА КП 265, М.В. РУДИНА, КО ВОЈШАНЦИ, 
ОПШТИНА НЕГОТИНО 

 
 

тех.бр. 07-12/2014 

- 5 - 

      Со Правилникот за поблиска содржина на урбанистичките планови, се бара да 

се изработи економско образложение преку кое ќе се прикажат севкупните 

вложувања и нивната оправданост. Тоа значи дека треба да се појаснат трошоците 

за документација, расчистување на земјиштето, изградба на инфраструктурата и 

уредувањето на јавните површини. 

Секако дека има и други трошоци освен наброените, што влијаат на висината на 

вкупните средства потребни за реализација на еден ваков документ. 

Реализацијата на планските решенија, односно изградбата на просторот ќе се 

одвива во согласност со Основните проекти, за секоја градежна парцела посебно. 

Атрактивноста на просторот   со  оглед  на  намената  на  површините  за  градба се 

карактеризира со голема фреквентност на луѓе што дополнително придонесува за 

поголемо вреднување на планските решенија кои се предмет на аналитичкиот осврт 

за изработка на економско образложение на планските решенија во Урбанистичкиот 

план.  

Во економската валоризација на Планот свој удел има определба за примена и 

користење на најсовремени висококвалитетни природни и еколошки материјали при 

изградбата на објектите, со цел максимална термичка и звучна изолација и заштеда 

на енергија.  

Изградбата и ставањето во функција на предвидениот стопански комплекс , ќе 

обезбеди остварување директни или индиректни економски ефекти на локалното 

население во општината. 

Ефектуирањето на економската вредност на Планот отпочнува со реализација на 

предвидените инвестиции засновани на планските решенија преку изградба на 

објектите предвидени со Планот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Општи услови за изградба, развој и користење на земјиштето и 
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градбите 

 

За целосно да се реализира концептот на Локална урбанистичка планска 

документација за Е2 – Комунална супраструктура, на КП 265, м.в. Рудина, КО 

Војшанци, Општина Неготино потребно е да се запазат и почитуваат сите предвидени 

мерки, насоки и услови со кои се регулира изградбата на објектите и уредувањето на  

јавните површини во планскиот опфат заедно со другите инфраструктурни објекти и 

останатите содржини, кои произлегуваат од овај документ и тоа: 

- Изградбата на сите објекти и инсталации од комуналната инфраструктура, како и 

целокупното уредување на предметниот локалитет, треба да се изведува согласно 

законската и подзаконската регулатива, техничките прописи од областа на урбанизмот, 

архитектура и градежништвото, а во согласност на Локална урбанистичка планска 

документација за Е2 – Комунална супраструктура, на КП 265, м.в. Рудина, КО 

Војшанци, Општина Неготино, фотоволтна електро централа, како и овие Општи и 

Посебни услови, што се составен дел на Планот. 

- Регулационата линија го разграничува земјиштето  на планскиот опфат и градежните 

парцели од земјиштето наменето за општ интерес, јавни сообраќајни и други 

површини. 

- Градежната линија ја одредува максималната површина за изградба на објектот. 

Градежната линија представува пресек на вертикалната рамнина од најистурениот дел 

на планираниот објект со рамнината на теренот освен стреата. 

- Сите нумерички податоци во графичките прилози се орентациони (графички очитани). 

- Максималната висина за изградба е дефинирана како вертикално растојание помеѓу 

тротоарот и завршниот венец на градбата во должни метри, согласно член 44 од 

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

бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14, 148/14). 

- Површината за градба е дефинирана со градежни линии дадени со планот во 

зависност од намената на објектите како и параметрите дефинирани со Правилникот 

за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 

126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14, 148/14) 

- Коефициентот на искористеност и процентот на изграденост се дефинирани во 

зависност од намената на објектот, согласно со Правилникот за стандарди и нормативи 

за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 

125/14, 148/14) 
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- Основните решенија за инфраструктурата се дадени на подлоги со прикажана 

проекција. Бидејќи се работи за основни решенија сите елементи дадени во 

инфраструктурниот план се менливи доколку проектите од пониско ниво се покажуваат 

како пооправдани, поекономични или условени од аспект на време на реализација на 

решенија. 

- Со овој план ЛУПД се предвидуваат следните наменски употреби на земјиштето, 

дефинирањето е согласно член 28 од   Правилникот за стандарди и нормативи за 

урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 

125/14, 148/14) 

 

1. ИНФРАСТРУКТУРА  (група на класа на намена Е) 

- Комунална супра структура – Е2 - фотоволтна електро централа 

 

8.  Посебни услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и 

градбите 

Основа за изработка посебни услови за изградба, како одредби кои се издаваат со 

Извод од планот за секоја градежна парцела, е Правилникот за поблиска содржина, 

размер и начин на графичка обработка на урбанистичките планови (Сл.Весник на Р.М. 

број 78 /06, 37/14)  и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко 

планирање (Сл.Весник на Р.М. број 63/12, 126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14, 148/14), 

специфичноста на планскиот концепт во планскиот опфат, како и планско-проектните 

барања.  

Посебните услови за изградба во оваа планска документација се однесуваат на 

градежната парцела во планскиот опфат и тоа 

- Во текот на реализација на овој План, доколку се наиде на археолошки артефакти, 

односно дојде до откривање на  материјални остатоци со културно историска вредност, 

потребно е да се постапи во согласност со член 65 од Законот за заштита на културно 

наследство (Сл. Весник на РМ, бр. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 137/13, 164/13, 38/14, 

44/14), односно веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и веднаш да 

се извести надлежната институција за заштита на културното наследство во смисла на 

член 129 од Законот. 

- Согласно Мислењето од Дирекцијата за заштита и спасување и Законот за заштита и 

спасување член 51 и 54 (Сл. Весник на РМ, бр. 36/04) при издавање на одобренија за 

градба во планскиот опфат да биде извршено расчистување на теренот од МЕС и 
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други МТС и како вметнување детална хидрантска и патна мрежа за наведениот 

локалитет. Исто така да биде доставен Елаборат согласно Законот за заштита и 

спасување член 39, и пред отпочнување на изградбата да се вклучи лице од ПОЕ за 

ЗИС Кавадарци заради избегнување на несакани последици. 

- Законска обврска е неопходно да се почитуваат мерките за заштита на животна 

средина при издавање одобрение за градба, како и при изготвување основниот проект  

за градба или комплекс кој припаѓа во локалитетот кој е предмет на Планот, согласно 

Законот за животна средина (Сл. Весник на РМ, бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 

48/10, 124/10 и 51/11). 

- Законски треба да се почитуваат мерки за заштита и спасување при изработка на 

проектна документација, согласно Законот за одбрана (Сл. Весник на РМ, бр. 42/01), 

Законот за заштита и спасување (Сл. Весник на РМ, бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10 и 

18/11) и Законот за управување со кризи (Сл. Весник на РМ, бр. 29/05, 36/11 ) 

- При изработка на проектната документација во целост да се почитува Правилникот за 

стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 63/12, 

126/12, 19/13, 95/13, 37/14, 125/14, 148/14) 

 

8.1. Посебни услови за градба од доменот на комунална инфраструктура 

- Од аспект на електроенергетика, начинот на приклучување и техничките елементи ќе 

бидат дефинирани од стручните служби на ЕВН Македонија. 

 

8.2. Посебни услови за градба од доменот на сообраќајна  инфраструктура 

- Секоја градба сообраќајно да биде поврзана со секундарна улична мрежа во ниво.  

 

Посебните услови се однесуваат посебно за предметната  градежна парцела: 

 

Градежна парцела 1.1 

основна класа на намена: 

– Комунална супраструктура – Е2, како основна намена (фотоволтна електро 

централа); 

компатиби класи на намена на основната класа на намена - нема 

 

Површина на градежна парцела     17659 м2 

површина за градба на приземје                                  12361 м2 
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тех.бр. 07-12/2014 

- 9 - 

Мах. Процент на изграденост (P)     70% 

Мах. Коефициент на искористеност     0,70 

Мах. број нивои         П 

Мах. висина до венец       4,5 

Влез од улица 1 
 

Изработка на Архитектонско урбанистички проект за ГП 1.1 и тоа согласно на 

член 51 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник број. 

51/05, 137/07, 91/09 ,124/10, 18/11,  53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14). - 

Површината за градба ќе се разработи со архитектонско-урбанистички проект, во 

кој ќе се дефинира габаритот на панелите, при што површината под објекти не 

треба да поминува 70%, растојанијата меѓу нив, зеленило.  
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Б - нумерички дел - 

1. Нумерички показатели на планираната состојба 

 

NUMERI^KI   POKAZATELI                                                                                       
NA PLANIRANATA   SOSTOJBA 

1 POVR[INA NA PLANSKI OPFAT 17659.00 m2 100 % 

2 
JAVNI POVR[INI VO                      
PLANSKIOT OPFAT 0,00 m2 0% 

3 
VKUPNA POVR[INA NA GP                      

VO PLANSKIOT OPFAT  17659,00 m2 100 % 

4 
BRUTO POVR[INA ZA GRADBA                               

(pod objekti) 
12331.00 m2  

5 
ВКУПНО ИЗГРАДЕНА POVR[INA                                    

PO KATOVI NAD TERENOT  
12331.00 m2  

6 
PROCENT NA IZGRADENOST                                

(prosek) - Pi 
70% 

7 
KOEFICIENT NA ISKORISTENOST 

(prosek) - Ki 
0,70 

8 BROJ NA GRADE@NI PARCELI 1 
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2.  Билансни показатели  

 Во билансните показатели споредбено се систематизирани нумеричките 

вредности на планските решенија од планската документација со нумеричките 

вредности од постојната состојба во документационата основа. 

Намената на површините во планот се распоредени како следи: 

1. Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија          -------------- ------17659,00м2  ( 100 %)         

2. Е1 - СООБРАЌАЈНИЦИ --------------------------------------------------- 0,00м2 ( 0 %) 

                                      --------------------------------------------------------------------------------                                                                  

                                                                                    ВКУПНО:   17659,00 м2   (100,00%) 

- Нумеричките вредности од документациона основа се незначителни, заради тоа 

што планскиот опфат е неизграден: 

1. ПОВРШИНА НА КП (неизградени)    ------- 17659,00м2  ( 100%)         

3. Е1 - СООБРАЌАЈНИЦИ --------------------------------------------------- 0,00м2 ( 0 %) 

                                      --------------------------------------------------------------------------------                                                                  

                                                                                    ВКУПНО:   17659,00 м2   (100,00%) 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

работниот тим: 

     ---------------------------------------------- 
Левче Спасовска, дипл.инж.арх. 

број на овластување 0.0349 

Јован Ристовски, дипл.инж.арх. 
број на овластување 0.0350 
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УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ЗА ИЗРАБОТКА НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН 

за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани, 

 на КП 431/1, КП 431/2, КП 432/1, КП 432/2, КП 432/3, КП 432/4,  

м.в. Рудина, КО Војшанци 

 ОПШТИНА НЕГОТИНО 

На седницата одржана на 11.06.2004 година, Собранието на Република 
Македонија, го донесе Просторниот план на Република Македонија како 
највисок, стратешки, долгорочен, интегрален и развоен документ, заради 
утврдување на рамномерен и одржлив просторен развој на државата, 
определување на намената, како и уредувањето и користењето на просторот. 

Со Просторниот план се утврдуваат условите за хумано живеење и 
работа на граѓаните, рационалното управување со просторот и се обезбедуваат 
услови за спроведување на мерки и активности за заштита и унапредување на 
животната средина и природата, заштита од воени дејствија, природни и 
технолошки катастрофи. 

Имајќи ја предвид важноста на Просторниот план, со донесувањето на 
Планот се донесе и Закон за спроведување на Просторниот план на Република 
Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 39/2004). 

Со Законот се уредуваат условите начините и динамиката на 
спроведувањето на Просторниот план, како и правата и одговорностите на 
субјектите во спроведувањето на Планот. 

Законот за спроведување на Просторниот план на Република 
Македонија, се заснова врз следните основни начела: 

– јавен интерес на Просторниот план на Република Македонија; 

– единствен систем во планирањето на просторот; 

– јавност во спроведувањето на Просторниот план; 

– стратешкиот карактер на просторниот развој на државата; 

– следење на состојбите во просторот; 

– усогласување на стратешките документи на државата и сите зафати и 
интервенции во просторот; 

– координација на Просторниот план на Република Македонија, со 
другите просторни и урбанистички планови и другата документација 
за планирање и уредување на просторот, како и со субјектите за 
вршење на стручни работи во спроведувањето на Планот. 

Спроведувањето на Планот подразбира задолжително усогласување на 
соодветните стратегии, основи, други развојни програми и сите видови на 
планови од пониско ниво, со Просторниот план. 

Според член 4 од овој Закон, Просторниот план, се спроведува со 
изготвување и донесување на просторни планови на региони, просторни 
планови на подрачја од посебен интерес, како и со урбанистички планови за 
населените места и друга документација за планирање и уредување на 
просторот, предвидена со закон. За изготвување и донесување на плановите 
од став 2 на овој член, Министерството надлежно за работите на просторното 
планирање, издава решение за услови за планирање на просторот. 

Условите за планирање на просторот, според овој Закон, содржат општи 
и посебни одредби, насоки и решенија од планската документација од повисоко 
ниво и графички прилог или прилози кои ги прикажуваат решенијата на Планот. 
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Во конкретниот случај Условите за планирање на просторот се 
наменети за изработка на Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични 
електрани на КП 431/1, КП 431/2, КП 432/1, КП 432/2, КП 432/3, КП 432/4, м.в. 
Рудина, КО Војшанци, Општина Неготино. 

Површината на планскиот опфат изнесува 2,11 ha и зафаќа земјоделско 
земјиште-ниви. 

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и 
насоки при планирањето на просторот и поставување на планските концепции и 
решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот, 
обработени во согласност со Просторниот план на Република Македонија. 

Основни определби на Просторниот план  

Основната стратешка определба на Просторниот план на 
Републиката е остварување на повисок степен на вкупната функционална 
интегрираност на просторот на државата и обезбедување услови за 
значително поголема инфраструктурна и економска интеграција со 
соседните и останатите европски земји. Остварувањето на повисок степен 
на интегрираност на просторот на Републиката подразбира намалување на 
регионалните диспропорции, односно квалитативни промени во просторната, 
економската и социјалната структура.  

Во инвестиционите одлуки за материјалното производство, стриктно се 
почитуваат локационите, техно-економските и критериумите за заштита на 
животната средина, кои се усвоени на национално ниво. Една од основните 
цели на Просторниот план се однесува на рационално користење и заштита на 
природните ресурси, искористување на погодностите за производство и 
лоцирање на преработката на простори врзани со местото на одгледување или 
искористување. Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е 
заштитата на земјоделското земјиште, а особено стриктното ограничување на 
трансформацијата на земјиштето од I – IV бонитетна класа за неземјоделско 
користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на 
земјиштето. Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во 
Републиката, посебно тежиште се става на унапредувањето и заштитата на 
животната средина. Состојбата на животната средина и еколошките барања 
се битен фактор на ограничување во планирањето на активностите, заради што 
е неопходна процена на влијанијата врз животната средина. Посебно значење 
имаат заштитата и промоцијата на вредните природни богатства и поголемите 
подрачја со посебна намена и со природни вредности, важни за 
биодиверзитетот и квалитетот на животната средина, како и заштитата и 
промоцијата, или соодветниот третман на културното богатство согласно со 
неговата културолошка и цивилизациска важност и значење. 
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Природни и климатски карактеристики 

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на 
вредности и обележја создадени од природата, без учество и влијание на 
човекот. Тие ги опфаќаат: географската и геопрометната положба на 
подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, педолошки, хидрографски, 
сеизмички, климатски и др. 

Се изработува Урбанистички проект м.в. Рудина, КО Војшанци, општина 
Неготино. северно од населено место Војшанци на надморска височина од 165 
метри. 

Областа Тиквеш и Повардарие каде е лоцирана предметната локација 
се наоѓа под влијание на медитеранска клима која продира од југ преку Демир 
Каписка клисура и на континентална клима која продира од север преку 
Велешка котлина. 

Судирот на две различни климатски влијанија создава модифицирана 
медитеранска клима со следни карактеристики: просечна годишна температура 
на воздухот 13,5°С; највисока просечна месечна температура - јули, август; 
најниска просечна месечна температура - јануари 1,4°С; годишна 
средномесечна температура над 0°С; број на мразни денови (под 0°С) 58,4 дена; 
средно траење на мразен период - 112 дена; температурна амплитуда 58,6°С, 
односно апсолутна максимална температура 41,8°С и апсолутна минимална 
температура -17,8°С. 

Должина на траењето на сончевиот сјај (осончување) годишно за 
Средно Повардарие изнесува 2230 часови со максимум во месеците јули и 
август. 

Плувиометриските анализи покажуваат дека ова подрачје е лоцирано во 
најсушното подрачје во Републиката со следни карактеристики: просечна 
годишна сума на врнежи – 437mm, максимална сума на врнежи по месеци - 
61,2mm - октомври, минимална сума на врнежи по месеци - 47,5mm - мај, 
поројни врнежи од локален карактер - мај до септември, дневен максимум – 
97mm. Просечна годишна влажност на воздухот е 71%. Просечен број на ведри 
денови е 118 дена, облачни 153 и тмурни 94 дена. 

Интензитетот на дневниот максимум условува создавање на големи 
поројни води кои создаваат посебни проблеми во градот. 

Снежниот покривач се јавува од декември до март или вкупно 71 ден 
просечно годишно, а стварниот број на денови со снежен покривач изнесува 21 
ден. Максимално регистрирана висина на снежниот покривач достигнува 93cm. 

Воздушните струења имаат најголема честина од насоките северозапад 
исток и југоисток. 

Струењата од северозападна насока имаат следни особености: просечна 
годишна честина 168‰, просечна брзина 2,0m/sek максимална јачина 7 бофори. 

Струењата од исток имаат следни карактеристики: просечна годишна 
честина 142‰, максимална јачина 9 бофори, просечна брзина 3,6m/sek. Во 
пределот најголеми се тишините кои изнесуваат 425‰. 

Економски основи на просторниот развој 

Концептот на планиран развој и просторна разместеност на економските 
дејности во "Просторниот план на Република Македонија" се темели на 
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дефинираните цели на економскиот развој во “Националната стратегија на 
економскиот развој”, определбите за рационално користење на потенцијалите и 
погодностите на развојот, поставеноста на системот на населби, како и 
политиката за порамномерна и порационална просторна организација на 
производните и услужни дејности.  

Според економската структура, фазата од развојот во која се наоѓа 
економијата, степенот на расположивоста на факторите, економските состојби 
и економската позиција на Државата во светот, идниот развој на македонската 
економија е детерминиран од насоките и комбинацијата на инвестициите со 
другите развојни фактори.  

Концепцијата на просторната организација на производните и услужни 
дејности поаѓајќи од објективните фактори, пазарните услови, доминацијата на 
приватната сопственост во економскиот систем и одлуките на државните и 
локалните органи, се остварува како комбинација на концентрацијата на 
стопанството на одделни места и дисперзија во просторот кои се 
комплементарни приоди во развојот и просторната разместеност на 
економските дејности. 

Со разместувањето на производните и услужни дејности и со 
агломерирањето на населението во просторот, се формираат центри-полови на 
развојот како што е Градот Неготино со гравитационо влијание врз планскиот 
опфат на локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот.  

Половите на развој ги формираат оските на развојот детерминирани од 
географските карактеристики на просторите, т.е. релјефот, теченијата на реките 
и слично, а во современите текови позначајни се деловните односи, 
комуникациите, како и изградените инфраструктурни системи и стопански 
капацитети. 

Со Просторниот план на Р Македонија дефинирани се пет оски на развој 
од кои релевантни за Општината на чиј простор припаѓа планскиот опфат за кој 
се наменети Условите за планирање се “Јужната развојна оска” и оската 
“Север-Југ”. Развојната оска “Север-Југ” минува по средината на територијата 
на земјата и го следи од Скопје на југ течението на реката Вардар. Формирана е 
историски во текот на целиот ХХ век, па и порано, а на југ, преку границата 
стигнува до Солун. По Првата светска војна таа продолжи и на север, па се 
спои со оската по течението на реката Морава. Денес, на територијата на 
земјата ги поврзува градовите: Куманово - Скопје - Велес - Неготино (и 
Кавадарци) - Демир Капија - Валандово - Гевгелија. На север од Скопје има и 
еден крак до Приштина. Какви промени и да се случат, во наредните децении 
оваа оска ќе остане главна. 

Во нашата држава постои и оската која би можела да се нарече “Јужна”, 
макар што како таква досега е ретко споменувана. Таа ги поврзува градовите: 
Струга - Охрид - Ресен - Битола - Прилеп - Кавадарци - Неготино - Штип – 
Кочани - Делчево и продолжува кон Благоевград во Р Бугарија. На запад 
продолжува кон Елбасан-Р Албанија. Нема големи изгледи да стане 
меѓународна, но внатре во земјата таа поврзува значајни полови на развој. 

Развојните оски имаат значајна улога во просторната организација, а во 
прв ред за модернизација на патиштата, за изградбата на далекуводи, гасоводи 
итн., со што ќе се создадат предуслови за поттикнување на развојот на 
вкупната економија во Регионот и интегрален просторен развој на Државата.  

При спроведувањео на стратегијата за организација и користење на 
просторот за алокација на производни и услужни дејности, решенијата во 
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просторот треба да овозможат поголема атрактивност на просторот, заштита на 
природните и создадени ресурси и богатства, сообраќајно и информатичко 
поврзување, локациона флексибилност и почитување на развојните фактори. 

Според определбите на Просторниот план, идниот развој и 
разместеност на производните и услужни дејности треба да базира на 
одржливост на економијата применувајќи ги законитостите на пазарната 
економија и релевантната законска регулатива од областа на заштитата на 
животната средина, особено превенција и спречување на негативните 
влијанија на економските активности врз животната и работна средина. 

Реализацијата на предвидениот Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични 
електрани, м.в. Рудина, КО Војшанци, Општина Неготино на површина од 
2,11 ha, ќе биде во функција на одржливиот развој преку производство на 

енергија од обновливи извори (сончева енергија).  

Користење и заштита на земјоделското земјиште 

Зачувувањето, заштитата и рационалното користење на 
земјоделското земјиште е основна планска определба и главен предуслов за 
ефикасно остварување на производните и другите функции на земјоделството, 
а конфликтните ситуации кои ќе произлегуваат од развојот на другите 
стопански и општествени активности ќе се решаваат врз основа на критериуми 
за глобална општествено-економска рационалност и оправданост со што ќе се 
постигнат следните зацртани цели: 

‡ Запирање на тенденциите на прекумерна и стихијна пренамена на 
плодните површини во непродуктивни цели; 

‡ Зголемување на продуктивната способност на земјоделското земјиште 
и подобрување на структурата на обработливите површини во 
функција на поголемо производство на храна; 

‡ Привремено или трајно исклучување од процесот на производство на 
храна на терените каде концентрацијата на токсични материи од 
сообраќајни коридори во земјиштето, воздухот и водата се над 
дозволените норми; 

‡ Рекултивирање и враќање на деградираното земјиште во земјоделска 
намена со мелиоративни и агротехнички зафати; 

‡ Искористување на компаративните предности и погодности на одделни 
подрачја и стопанства за повисок степен на финализација и 
задоволување на потребите на преработувачките капацитети и нивна 
ориентација кон извоз; 

‡ Oбезбедување на материјални и други услови за дефинирање и 
реализација на програмата за реонизација на земјоделското 
производство поради рационално искористување на сите природни 
ресурси, човечки потенцијали и индустриско-преработувачки 
капацитети. 

Согласно просторниот план на Република Македонија просторот на РМ е 
поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната 
локација припаѓа на Медитерански или Повардарски земјоделско 
стопански реон поделен на Јужно медитерански со 2 микрореони и 
Централно-медитерански со 10 микрореони. 
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При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување 
и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на 
земјиштето и утврдување на нормите и стандарди за градба. Меѓу 
приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското 
земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на 
земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и 
зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето. 

Предметната локација зафаќа земјоделско земјиштe – ниви. 

Пренамената на земјоделското земјиште се регулира со Законот за 
земјоделско земјиште. Доколку при изработка на урбанистичко планската 
документација се зафаќаат нови земјоделски површини, надлежниот орган за 
одобрување на планските програми веднаш по заверка на истите до 
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство поднесува бара-
ње за согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно. 

Водостопанство и водостопанска инфраструктура 

Согласно Просторниот план на Р. Македонија планирањето и 
реализирањето на активностите за подобрување на условите за живот треба да 
се во корелација со концептот за одржлив развој, кој подразбира рационално 
користење на природните и создадените добра. Одржливиот развој подразбира 
користење на добрата во мерка која дозволува нивна репродукција, 
усогласување на развојните стратегии и спречување на конфликти во сите 
области на живеење. Во развојот на водостопанството и водостопанската 
инфраструктура мора да се запази концептот на одржлив развој кој е насочен 
кон рационално користење на водата. Стратегијата за користење и развој на 
водостопанството е условена од фактот дека Републиката е сиромашна со 
вода. Колку водите во одреден простор може да се сметаат за „воден ресурс” 
зависи од можноста за нивно искористување, односно од можноста за 
реализирање на водостопански решенија со кои водите ќе се искористат за 
покривање на потребите од вода за населението, земјоделството, индустријата 
и за заштитата на живиот свет.  

Со Просторниот план на Република Македонија на територијата на 
Републиката дефинирани се 15 водостопански подрачја (ВП): ВП „Полог”, 
„Скопје”, „Треска”, „Пчиња”, „Среден Вардар”, „Горна Брегалница”, „Средна и 
Долна Брегалница”, „Пелагонија”, „Средна и Долна Црна”, „Долен Вардар”, 
„Дојран”, „Струмичко Радовишко”, „Охридско - Струшко” и „Дебарско”. Оваа 
поделба овозможува пореално да се согледаат расположивите и потребните 
количини на вода за одреден регион. 

Планскиот опфат на површинските соларни и фотоволтаични електрани 
во КО Војшанци, општина Неготино, се наоѓа во водостопанското подрачје (ВП) 
„Среден Вардар”, кое го опфаќа сливот на река Вардар од вливот на реката 
Пчиња до водомерниот профил „Демир Капија”. На ова ВП припаѓаат сливовите 
на реките Тополка, Бабуна, Луда Мара, Бошава, Отавица и Иберијска Река, но 
не и сливовите на реките Брегалница и Црна Река. 

За целосно искористување на хидролошкиот потенцијал на водотеците, 
во ВП „Среден Вардар” изградени се акумулациите Младост на реката Отавица 
и Лисиче на реката Тополка. Основна намена на водите од акумулацијата 
Младост е наводнување на обработливите површини, заштита од поплави и 
нанос. Акумулацијата Лисиче треба да обезбеди вода за водоснабдување на 
градот Велес. 
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Во идниот период во ова водостопанско подрачје се предвидува 
изградба на акумулациите: Велес, Бабуна II, Згрополци, Градско, Кукуречани, 
Криволак, Дуброво и Демир Капија на реката Вардар и акумулациите Бабуна на 
р. Бабуна и Венец на р. Изворчица.  

Површинските води се најзначајни за подмирување на потребите од 
вода, но нивната распределба на територијата на Републиката е 
нерамномерно. Потенцијалот на површинските води е диктиран од појавата, 
траењето и интензитетот на врнежите. Поради морфолошката, 
хидрогеолошката и хидрографската структура на просторот врнежите брзо се 
концентрираат во речната мрежа и истекуваат. Површинското истекување за 
сливните подрачја во Републиката има вредност од 26,2 л/сек/км2 за реката 
Радика до 3,1 л/сек/км2 за сливот на реката Струмица. На реката Вардар по 
течението вредноста на површинското истекување се намалува од 17,4 кај 
мерниот профил Радуша, преку 13,6л/сек/км2 кај Скопје до 6,3 л/сек/км2 кај 
мерниот профил Демир Капија. 

Изградбата на површинските соларни и фотоволтаични електрани со кои 
ќе се користи сончевата енергија како обновлив ресурс за производство на 
електрична енергија, во регион кој е сиромашен со вода, ќе допринесе за 
подобрување на енергетската покриеност на регионот во согласност со со 
принципите на еколошко и одржливо искористување на природните ресурси. 

Енергетика и енергетскa инфраструктура 

Од аспект на енергетиката и енергетската инфраструктура со 
Просторниот план на Р.Македонија се дефинираат состојбите, потребите и 
начините на задоволување на потрошувачката на разните видови на енергија 
во Републиката. При тоа приоритет се дава на намалување на увозната 
зависност на енергенти и енергија, односно задоволување на потрошувачката 
со домашно производство.  

Според статистичките податоци последниве години во Републиката над 
30% од потрошената електрична енергија е од увозно потекло за што се 
одвојуваат големи девизни средства. Зголемената потрошувачка на енергетски 
горива ја наметнува потребата од подобрувањето на енергетската ефикасност. 
Европската регулатива “Европа 2020” за паметен, одржлив и сеопфатен развој 
предвидува мерки за намалување на емисиите на издувни гасови, зголемување 
на користењето на обновливи извори на енергија и зголемување на 
енергетската ефикасност. Имплементирањето на овие мерки, ќе придонесе за 
подобра односно поквалитетна иднина за следните генерации, отворање на 
нови работни места, а истовремено се обезбедуваат услови за одржлив развој. 
Со рационално искористување на енергетските извори им се овозможува на 
идните генерации да имаат ресурси за сопствен раст и развој.  

Размената на електрична енергија помеѓу балканските 
електроенергетски системи (чии земји најчесто се увозници) е многу значајен 
фактор за натамошниот развој. Електроенергетските системи на балканските 
земји треба да бидат поврзани со конективни водови кои што нема да 
преставуваат тесно грло во трансмисија на потребните количини на електрична 
моќност. Републиката досега има 400 kV конективни водови со Грција (кон 
Солун и Лерин) и Косово (Косово-Б) и кон Бугарија (Црвена Могила) а во план е 
градбата на вод кон Албанија. Планираната, со Просторниот план на РМ, траса 
на водот од Скопје5 кон Србија е сменета и изграден е водот Штип-Србија. 
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Локацијата за изградба на површински соларни и фотоволтаични 
електрани, м.в. Рудина, КО Војшанци, општина Неготино, нема конфликт со 
постојните и планирани енергетски водови. Така постојната трафостаница во 
Дуброво 400/110 kV заедно со приклучните преносни водови се на 2,4km југо-
западно од оваа локација. 

Градбата на фотоволтаични електрични централи ги подобрува 
перформансите на електроенергетската мрежа, го намалува увозот на 
електрична енергија и емисиите на стакленички гасови. 

Гасовод и нафтоводи 
Природниот гас, со сегашната потрошувачка, малку е застапен во 

енергетскиот сектор во Р.Македонија. Со негова зголемена употреба се 
воведува еколошки поприфатливо гориво кое со својот хемиски состав и висока 
калорична моќ, претставува одлична замена за нафтата, нејзините деривати, 
јагленот и другите цврсти и течни горива. Природниот гас испушта помалку 
штетни материи во однос на другите енергенти, заради што аерозагадувањето 
е сведено на минимум. 

Изградениот крак Жидилово-Скопје е дел од меѓународниот транзитен 
гасоводен систем Русија-Романија-Бугарија-СМакедонија. Се планира во 
идниот период доизградба на гасоводната мрежа во Републиката и поврзување 
со мрежите на соседните држави што ќе овозможи зголемување на сигурноста 
во снабдувањето на сите региони во Републиката, но и урамнотежување на 
потрошувачката во текот на целата година.  

При проширувањето и натамошната доизградба на гасоводниот систем 
се планира да се изгради делница-1 Клечовце-Штип-Неготино со што ќе се 
овозможат поволни услови за развој на гасоводната мрежа во овој регион. 
Трасата на делницата-1 минува на 2,3km северо-западно од оваа локација. 

Заради зголемување на сигурноста во снабдувањето со нафта и нафтени 
деривати на Републиката изграден е нафтоводот Скопје-Солун со кој се 
овозможува транспорт на два милиони тони сирова нафта од пристаништето во 
Солун до Рафонеријата ОКТА. Трасата на изведениот нафтовод Скопје-
Солун минува на 5,5km југо-западно од оваа локација. 

Население 

Утврдувањето на концептот на просторната организација, уредувањето и 
користењето на територијата на Републиката, а во контекст на тоа и 
стопанската структура, зависи од развојот, структурните промени и просторната 
дистрибуција на населението. 

Врз основа на прогноза за бројот, структурата, темпото на растежот, 
критериумите за разместување и подвижноста, треба да се покаже просторно-
временската компонента на остварување на идната организација и уредување 
преку демографскиот аспект. 

Демографските проекции, кои на планирањето му даваат нова димензија, 
покажуваат или треба да покажат, како во иднина ќе се формира населението, 
неговиот работен контингент (работна сила) и домаќинствата и како треба да 
придонесат кон сестрано согледување на идната состојба на населението како 
производен дел, потрошувач и управувач - креатор. 

Тргнувајќи од определбата дека популациската политика преку систем 
на мерки и активности треба да влијае врз природниот прираст, се оценува 
дека за обезбедување на плански развој и излез од состојбата на неразвиеност 
се наметнува водењето активна популациска политика во согласност со 
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можностите на социо-економски развој на Републиката. Во овие рамки треба да 
се води единствена популациска политика со диференциран пристап и мерки 
по одделни подрачја, со цел да се постигне оптимализација во користењето 
на просторот и ресурсите, хуманизација на условите за семејниот и 
општествениот живот на населението, намалување на миграциите, како и 
создавање на услови за порамномерен регионален развој на Републиката. 

Според податоците од Пописот на населението, домаќинствата и 
становите спроведен 2002 год. вкупниот број на жители во општината 
Неготино на чиј простор се наоѓа предметната локација, изнесува 19.212 
жители, од кои 45.5% претставува расположива работна сила значаен 
потенцијал за идниот развој на овој крај. 

Како демографска рамка, населението е значајна категорија која треба 
да се има во предвид при апроксимацијата на потенцијалните работни ресурси 
и потенцијалните потрошувачи и корисници на сите видови услуги. 

Урбанизација и систем на населби 

Урбанизацијата како сложен, динамичен процес треба да претставува 
основна рамка и влијателен фактор во насочувањето на долгорочниот 
просторен развој на Република Северна Македонија. Под поимот урбанизација 
се подразбира во прв ред развој на градовите изразен со порастот на нивното 
население, социјалните и политички функции и во изградбата и уредување на 
нивните просторно физички структури. Во поширока смисла урбанизацијата го 
опфаќа и развојот на руралните населби и простори кој е резултат на 
промените кои водат кон намалаување на разликите помеѓу градот и селото. 

Ваквите и слични иницијативи на соодветен начин се вградени во 
основните цели на урбанизацијата и развој и уредување на населбите, 
дефинирани во Просторниот план на Р. Македонија. 

Една од целите согласно ППРМ која треба да се земе во предвид при 
изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 
изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани, м.в. 
Рудина, КО Војшанци, Општина Неготино, предвидува: 

− Планско уредување и екипирање на населбите со елементи на 
комунална инфраструктура. 

Од аспект на урбанизацијата при поставувањето на вакви објекти во 
просторот треба да се обрне внимание на изборот на локации од аспект на 
заштита на продуктивното земјиште, како и нивно вклопување во постојниот 
урбан модел на просторот и пејзажното обликување на окружувањето.  

Инцијативата за изработка на Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични 
електрани, м.в. Рудина, КО Војшанци, Општина Неготино, ќе овозможи 
поефикасно снабдување на населбите со електрична енергија, што е 
особено значајно за оние кои немаат соодветно, односно квалитетно 
снабдување. Преку воведување на алтернативни извори на енергија се 
овозможува заштеда на необновливи извори на енергија што е еден од 
основните приоритети во одржливиот развој.  

Домувањe 

Основните цели на Просторниот план во областа на домувањето се во 
функција на оптимална проекција на станбениот простор, а се однесуваат на: 
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обезбедување стан за секое домаќинство, подобрување на станбениот 
стандард, изградба на адекватна инфраструктура во функција на 
поквалитетен стандард на домување, асеизмичност во градбата, замена на 
субстандардниот станбен фонд и изнаоѓање модуси и дефинирање на 
критериуми за надминување на појавата на бесправна изградба. 

Современата технологија, автоматизација и модернизација навлегува во 
сите пори на современиот живот, па оттаму предизвикува битни 
трансформации и во станот, кои квалитативно го менуваат традиционалниот 
тип на домување. 

Порастот на животниот стандард и порастот на културата на домувањето 
доведуваат до постојано зголемување на површината на станот, подобрување 
на внатрешната организација и распоред, квантитативно и квалитативно 
подигнување на комуналната опременост на станот. 

Во тој контекст, оваа инцијатива за изработка на Урбанистички проект 
вон опфат на урбанистички план за изградба на површински соларни и 
фотоволтаични електрани, м.в. Рудина, КО Војшанци, општина Неготино, е 
во функција на обезбедување поквалитетни услуги за снабдување на 
домаќинствата со електрична енергија во овој дел на Републиката, со што се 
овозможува квалитативно и квантитативно подигнување на комуналната 
опременост на станот. 

Јавни функции 

Организацијата на јавните функции е директно поврзана со 
планирањето и уредувањето на населбите и зависи од типот на населбата, 
нејзиното место и улога во хиерархијата на населбите и соодветното ниво на 
централитет. 

Локацијата за изработка на Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични 
електрани, м.в. Рудина, КО Војшанци, Општина Неготино, е во функција на 
развој на стопанските активности и е надвор од урбаниот опфат на најблиската 
населба, така што нема препораки и обврски за организација на јавни функции, 
што значи дека се исклучени и можностите за било каков конфликт помеѓу два 
типа на функции.  

Индустрија 

Развојот и просторната разместеност на индустријата претставува 
значаен фактор и движечка сила за поттикнување на развојот на вкупната 
економија и модернизација на другите области од економскиот и 
општествениот живот. Ефикасното и успешно спроведување на насоките и 
определбите за поттикнување на развојот на индустриските 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.  

Со плански и организиран начин на ширење на инфра и 
супраструктурата и создавањето на други погодни услови за локација на 
производни капацитети во просторот околу општинските центри и во 
поширокиот рурален простор, се обезбедуваат основи врз кои може да се 



Услови за планирање на просторот за изработка на УП за изградба на површински соларни и 
фотоволтаични електрани, КО Војшанци, Општина Неготино 

Агенција за планирање на просторот 11  

очекува да се остварува просторната разместеност на индустријата, преку 
моделот на концентрираната дисперзија.  

Во планскиот период, индустриското производство се очекува да биде 
застапено во сите општини и да остварува растеж кој ќе придонесе за 
зголемување на вработувањето, подобрување на условите за живеење на 
граѓаните на поширокиот простор на земјата.  

Реализацијата на предвидениот Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични 
електрани, м.в. Рудина, КО Војшанци, Општина Неготино на површинаот 
од 2,11 ha, ќе биде во функција на развој на енергетскиот сектор преку 
производство на енергија од обновливи извори, што кореспондира со 
основните определби на Просторниот план на Р Македонија за одржлив 
развој. 

Индустријата која е водечка стопанска дејност и двигател на развојот на 
вкупната економија има значајно влијание врз квалитетот на животната 
средина. Во услови на усвоената развојна парадигма на “одржлив” развој, 
напорите треба да се насочат кон суштествени промени во стратегијата и 
политиката за развој и просторна алокација на производните капацитети 
засновани на принципите на еколошка заштита.  

Сообраќај и врски 

Комуникациската мрежа на Република Северна Македонија, сочинета од 
повеќе комуникациски потсистеми, е етаблирана преку системот за сообраќај и 
врски врз чија основа, помеѓу другото, се темели и организацијата на просторот 
на државата. Комуникациските системи во Републиката, кои се од особено 
значење за развојот на стопанските активности, се очекува да се подобруваат, 
унапредуваат и да се развиваат во две насоки на развој на комуникациите: 

– екстерното поврзување на државата (стратешки коридори); 

– интерното поврзување во државата (регионални и локални потреби). 

Основа за екстерното поврзување на државата се дефинираните 
комуникациски коридори согласно меѓународните конвенции и препораки, што 
воедно се и основа за ориентација кон европските и балканските определби за 
економски и технолошки комуникации, што е од особено значење за извозот.  

 

Основата за интерното поврзување во државата односно планирање и 
развој на патната мрежа на РС Македонија се базира на категоризација на 
патиштата, на стратешки дефинирани меѓународни коридори за патен 
сообраќај, на досега изградената европска патна мрежа-ТЕМ со “Е” ознака на 
патиштата, на досега изградената магистрална и регионална патна мрежа, како 
и на определбите од долгорочната стратегија за развој.  

Мрежата на патишта “Е” ознака што ги дефинира меѓународните 
коридори за патен сообраќај низ Републиката се: Е-65, Е-75, Е-850, Е-871.  

Според Просторниот план на Република Македонија, автопатската и 
магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е: 

– Е-75 кој се поклопува со магистралниот пат М-1: (СР-Табановце- 
Куманово-Велес-Богородица-ГР) - Коридор за патен сообраќај во насока 
север-југ, 

– М-1 - (СР-Табановце-Куманово-Велес-Богородица-ГР). 
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Врз основа на Одлуката за категоризација на државните патишта 
(„Службен весник на Република Македонија” број 133/11, 150/11 и 20/12) овој 
магистрален патен правец се преименува со ознаката: 

– А1 - (Граница со Србија-ГП Табановци-Куманово-Велес-Неготино-Демир 
Капија-Гевгелија-граница со Грција-ГП Богородица и делница Градско-
Прилеп-врска со А3). 

Во идната патна мрежа на Рeпубликата, основните патни коридори ќе ги 
следат веќе традиционалните правци во насока север-југ (коридор 10), односно 
исток-запад (коридор 8), што се вкрстосуваат во просторот помеѓу градовите: 
Скопје, Куманово и Велес. На тој начин дел од магистралните патишта во 
Рeпубликата ќе формираат три основни патни коридори, што треба да се 
изградат со технички и експлоатациони карактеристики компатибилни со 
системот на европските автопатишта (ТЕМ): 

– север-југ: М-1 (Србија - Куманово - Велес - Гевгелија - Грција), 

– исток-запад: М-2 и М-4 (Бугарија-Крива Паланка-Куманово-Скопје-
Тетово-Струга-Албанија и крак Скопје - Србија), 

– исток-запад: М-5 (Бугарија - Делчево - Кочани - Штип - Велес -Прилеп - 
Битола - Ресен - Охрид- Требеништа - М4 (крак Битола -граница со 
Грција). 

На автопатската и магистралната патна мрежа се надоврзуваат 
регионалните патишта, што заедно со локалните категоризирани патишта 
ќе ја сочинуваат патната мрежа на Рeпубликата.  

Релевантните регионални патни правци за предметната локација, според 
Просторниот план на Република Македонија, влегуваат во групата на 
регионални патишта "Р1" и "Р2" и се со ознака: 

– Р1102 – Скопје (Врска со А2-обиколница Скопје-Катланово-Велес-
Неготино-Демир Капија-Гевгелија-(врска со А1) 

– Р2137 - (врска со Р 1102 -Војошанци-Корешница-врска со Демир Капија 
(Р 1102). 

Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно 
опслужување на Републиката, ќе биде во функција на сообраќајните потреби 
(очекуваниот обем на сообраќајот), потребите за интеграција во европскиот 
патен систем, како и економската моќ на државата, а трасите на меѓународните 
и магистралните патишта, задолжително ќе поминуваат надвор од населените 
места и се предлага да се решаваат со денивелирано вкрстосување со 
останатата патна мрежа. 

При планирање да се почитува Законот за јавни патишта („Службен 
весник на Република Македонија” број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 
44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 
71/16 и 163/16). 

Железнички сообраќај: Концепцијата за развој на железничкиот 
систем базира на потребата за модернизација и проширување на железницата 
во целина, како и поврзување на железничката мрежа на Рeпубликата со 
соодветните мрежи на Република Бугарија и Република Албанија.  

Железничката мрежа на Рeпубликата, во планскиот период, треба да ја 
сочинуваат: магистрални железнички линии од меѓународен карактер, 
регионални линии и локални линии. 

1. Магистрални железнички линии од меѓународен карактер: 

‡ СРБ- Табановце-Скопје-Гевгелија-ГР ........................ 213,5 km 
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‡ СРБ - Блаце-Скопје ....................................................... 31,7 km 

‡ СРБ -Кременица-Битола-Велес .................................. 145,6 km 

‡ БГ -Крива Паланка-Куманово ....................................... 84,7 km 

‡ АЛ-Струга-Кичево-Скопје ............................................ 143,0 km 

Покрај постојните врски Табановце и Блаце на север, односно Гевгелија 
и Кременица на југ, ќе се изврши и соодветно поврзување на исток кон 
Република Бугарија, односно на запад кон Република Албанија, со што ќе се 
овозможи целосно интегрирање на македонскиот железнички систем со 
соодветните системи на соседните држави. 

Во планскиот период до 2020 год. меѓудругото се очекува развој на 
интегралниот транспорт, односно техничко-технолошкото доопремување на 
Македонските железници за извршување на задачите и за вклучување во 
меѓународниот сообраќај, што е во согласност со стратегијата на развојот на 
железничкиот сообраќај и со реалните можности на Р.С. Македонија. 

Според Просторниот план на Република Македонија, железничката мрежа 
релевантна за предметниот простор е во групата на магистрални железнички 
линии од меѓународен карактер: 

‡ СРБ- Табановце-Скопје-Гевгелија-ГР ..................... 213,5 km 

 

Воздушен сообраќај: Воздушните патишта во Р.С. Македонија се 
интегрален дел од европската мрежа на воздушни коридори со ширина од 10 
наутички милји во кои контролирано се одвиваат прелетите над територијата на 
државата.  

Примарната аеродромска мрежа во Државата треба да ја сочинуваат 
вкупно 4 аеродроми за јавен воздушен сообраќај, и тоа во Скопје, Охрид, 
Струмица и Битола. Аеродромот во Скопје е оспособен за прием и опрема на 
интерконтинентални авиони, аеродромот во Охрид е реконструиран во 
повисока-II категорија, а новите аеродроми што се предвидуваат во Струмица и 
Битола се предвидени да бидат со доминантна намена за карго транспорт на 
стоки.  

Секундарната аеродромска мрежа се предлага да ја сочинуваат 
сегашните 5 реконструирани и технички доопремени спортски аеродроми и 
вкупно 15 аеродроми за стопанска авијација, од кои 7 нови. Покрај тоа треба да 
се уредат и околу 20 терени за дополнителен развој на воздухопловниот спорт 
и туризам во согласност со меѓународните прописи за ваков вид на аеродроми.  

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа 

Радиокомуникациска мрежа е јавна електронска комуникациска мрежа со 
која се обезбедува емитување, пренос или прием на знаци, сигнали, текст, 
слики и звуци или други содржини од каква било природа преку радиобранови. 
Основни елементи на примопредавателниот систем се: антените, антенските 
столбови, водови, засилувачи и друго.  

Јавните електронски комуникациски мрежи треба да се планираат, 
поставуваат, градат, употребуваат и слично под услови утврдени со Законот за 
електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него, прописите 
за просторно и урбанистичко планирање и градење, прописите за заштита на 
животната средина, нормативите, прописите и техничките спецификации 
содржани во препораките на Европската Унија. 
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Изложеноста на јавноста на нејонизирачко електромагнетно зрачење со 
пуштањето во работа на антенски систем не треба да ги надминува 
вредностите пропишани со Упатството за гранични вредности при изложеност 
на нејонизирачко зрачење издадено од Меѓународна комисија за заштита од 
нејонизирачко зрачење (ICNIRP – International Commission on Non-Ionizig 
Radiation Protection). Агенцијата за електронски комуникации врши контрола со 
мерење на нејонизирачкото електромагнетно зрачење, со цел да ја утврди 
усогласеноста на антенските системи со граничните вредности. 

Оператори на мобилната телефонија во Републиката се М-Телеком, А1 
Македонија, Телекабел и Лајкамобајл. Тие во своите секојдневни развојни 
активности вршат: 

• Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на: 
- региони, општини, населени места,  
- подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски, 

стопански, индустриски, погранични зони и др.), 
- сообраќајна и транспортна инфраструктура. 

• Подготовка на проекти за развој на мрежата согласно постоечката 
инфраструктура на теренот. 

• Усогласување на развојните планови со одделни институции на државата 
(министерства, управи и сл.). 
Целиот овој регион, покриен е со сигнал на мобилна телефонија на 

мобилните оператори. 
Кабелска електронска комуникациска мрежа - се користи за 

дистрибуција на јавни електронски комуникациски услуги до крајниот корисник. 
Пристапниот дел на мрежата е изграден од кабли (од бакарни парици, 
коаксијални, хибридни коаксијално-оптички и/или оптички) и придружни 
дистрибутивни и изводни точки: канали, цевки, кабелски окна/шахти, 
надворешни ормари и др. 

Јавната кабелска електронска комуникациска мрежа и придружните 
средства треба да се планираат, проектираат, поставуваат и градат на начин 
кој нема да ја попречува работата на другите електронски комуникациски мрежи 
и придружни средства, како ни обезбедувањето на другите електронски 
комуникациски услуги. 

Изградбата на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни 
средства треба да се обезбеди: 

− заштита на човековото здравје и безбедност, 

− заштита на работната и животната средина,  

− заштита на просторот од непотребни интервенции, 

− заштита на инфраструктурата на изградените јавни електронски 
комуникациски мрежи, 

− унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните 
електронски комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и 
услуги, а особено со воведување на следни генерации на јавни 
електронски комуникациски мрежи. 

АД “Македонски Телекомуникации” и останатите оператори за своите 
корисници обезбедуваат широк опсег на услуги како што се: говорни услуги 
(вклучувајќи услуги со додадена вредност), услуги за пренос на податоци, 
пристап до Интернет, мобилни комуникациони услуги, јавни говорници и др. 
Комуникациските услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената 
електронска комуникациска мрежа со примена на најсовремени технологии.  
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Телефонските корисници во ова подрачје во електронско 
комуникацискиот сообраќај приклучени се преку телефонската централа во 
Неготино.  

Операторите на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа треба 
да обезбедат можност за широкопојасен пристап до услуги (broadband) со 
големи брзини на: 100% од домаќинствата покриени со мрежата на операторот 
со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа со брзина на пренос од 
30 Mbps и најмалку 50% од домаќинствата покриени со мрежата на операторот 
со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа со брзина на пренос од 
100 Mbps.  

Заштита на животната средина 

Анализата на влијанијата врз животната средина, како превентива, има 
за цел да ги идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците 
и да направи оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. За 
разлика од “пасивниот” пристап, со кој се применуваат заштитни мерки по 
настанатиот проблем, што претставува финансиско оптоварување на 
производителите, давачите на услуги и општеството во целост, превентивната 
заштита на животната средина се трансформира во елемент на развој и 
појдовна основа за глобалното управување со животната средина засновано на 
принципите на одржливиот развој. Одржувањето на континуитет во 
следењето на состојбите во медиумите и областите на животната средина, 
дава претстава за трендот на промени кои настанале во текот на подолг 
временски период на анализираното подрачје, како основа за планирање и 
предвидување на промените кои би можело да се очекуваат во животната 
средина во временската рамка на која се однесува планскиот документ. 

Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната 
средина при изработката на Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични 
електрани, КО Војшанци, Oпштина Неготино, потребно е да се почитуваат 
одредбите пропишани во законската регулатива од областа на заштита на 
животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна основа. 

Имајќи во предвид дека енергијата на сончевото зрачење претставува 
најобилен, неисцрпен, бесплатен и обновлив извор на енергија, кој не ја 
загадува околината, при разработка на влијанијата од фотоволтаичните 
централи врз животната средина констатирано е дека истите не создаваат 
емисии на штетни материи, не трошат гориво и не создаваат бучава. 
Досегашните научни истражувања посочуваат дека единствено негативно 
влијание по човековата околина е потребата од зголемена површина на 
земјиште за нивно инсталирање. При реализација на предвидените активности 
за изградба на фотоволтаични плантажи треба да се внимава да не дојде до 
искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите 
природни вредности, квалитетот и количината и режимот на површинските и 
подземните води.  

Доколку при поставување на фотоволтаичните плантажи се создаде отпад, 
создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го избегнат создавањето 
на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот врз животната средина, 
животот и здравјето на луѓето. При управување со отпадот по претходно извршената 
селекција, отпадот треба да биде преработен по пат на рециклирање, повторно 
употребен во истиот или во друг процес за екстракција на секундарните суровини или 
пак да се искористи како извор на енергија. Создадениот отпад треба да се депонира 
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организирано со контролиран транспортен систем во постојната депонија. Потребно е 
да се потенцира дека создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги 
сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во 
животната средина. 

Заштита на природното наследство 

Од областа на заштита на природата (природното наследство, 
природните реткости и биолошката и пределската разновидност), 
Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план треба да се усогласи 
со Просторниот план на Република Македонија, врз основа на режимот за 
заштита, ќе се организира распоред на активности и изградба на објекти кои ќе 
се усогласат со барањата кои ги поставува одржливото користење на 
природата и современиот третман на заштитата. 

Особено внимание при заштита на природата, треба да се посвети на 
начинот, видот и обемот на изградбата што се предвидува во заштитените 
простори за да се одбегнат или да се надминат судирите и колизиите со 
инкомпатибилните функции. За таа цел е неопходно почитување на следните 
принципи: 

− Оптимална заштита на просторите со исклучителна вредност; 

− Зачувување и обновување на постојната биолошка и пределска 
разновидност во состојба на природна рамнотежа; 

− Обезбедување на одржливо користење на природното наследство во 
интерес на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на 
деловите на природата и со што помали нарушувања на природната 
рамнотежа; 

− Спречување на штетните активности на физички и правни лица и 
нарушувања во природата како последица на технолошкиот развој и 
извршување на дејности, односно обезбедување на што поповолни 
услови за заштита и развој на природата; 

− Рационална изградба на инфраструктурата; 

− Концентрација и ограничување на изградбата; 

− Правилен избор на соодветна локација. 

Согласно Законот за заштита на природата („Службен весник на 
Република Македонија" број 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) и Законот за животна 
средина („Службен весник на Република Македонија" број 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) потребно е внесување на мерки за заштита на природата 
при планирањето и уредувањето на просторот и истите треба строго да се 
почитуваат. 

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, 
изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија, 
на просторот кој е предмет на разработка на Урбанистички проект вон 
опфат на урбанистички план за изградба на површински соларни и 
фотоволтаични електрани, КО Војшанци, Oпштина Неготино, нема 
регистрирано ниту евидентирано природно наследство.  

Предметниот простoр се наоѓа на територијата на подрачјето 
“Корешница”, коешто согласно Предлог-Репрезентативната мрежа на 
заштитени подрачја, изработена во рамките на проектната активност Ref. RFP 
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79/2009 “Развој на репрезентативна мрежа на заштитени подрачја“ од 
Проектот 00058373-PIMS 3728 „Зајакнување на еколошката, 
институционалната и финансиската одржливост на системот на 
заштитени подрачја во Република Македонија“, технички и финансиски 
подржана од Програмата за развој на Обединетите нации – UNDP и Глобалниот 
Еколошки Фонд – GEF е предложено за заштита од како подрачје значајно за 
зачувување/управување со одредени видови флора и фауна или заштита на 
пределските карактеристики. За овие подрачја не се предлага нивно 
прогласување во некоја од шесте категории на заштита, туку соодветни мерки 
за заштита на видовите. 

При изработката на планската документација да се испита дали 
предметната локација се наоѓа во подрачје на значаен видов 
биодиверзитет и соодветно на добиените податоци да се превземат мерки 
за заштита. 

Доколку при изработка на Урбанистичкиот проект вон опфат на 
урбанистички план или при уредување на просторот се дојде до одредени нови 
сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со 
урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат мерки за заштита 
на природното наследство: 

− Утврдување на границите и означување на сите објекти кои би можеле да 
бидат предложени и прогласени како природно наследство; 

− Забрана за вршење на какви било стопански активности кои не се во 
согласност со целите и мерките за заштита утврдени со правниот акт за 
прогласување на природното добро или Просторниот план за подрачје со 
специјална намена; 

− Магистралната и останатата инфраструктура (надземна и подземна) да 
се води надвор од објектите со природни вредности, а при помали 
зафати потребно е нејзино естетско вклопување во природниот пејзаж; 

− Воспоставување на мониторинг, перманентна контрола и надзор на 
објектите со природни вредности и преземање на стручни и управни 
постапки за санирање на негативните појави; 

− Воспоставување на стручна соработка со соодветни институции во 
окружувањето; 

− Почитување на начелата за заштита на природата согласно Законот за 
заштита на природата. 

Заштита на културно наследство 

Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од 
праисторијата до денес, на територијата на нашата држава, оставила значајни 
траги од вонредни културни, историски и уметнички вредности кои го 
потврдуваат постоењето, континуитетот и идентитетот на македонскиот народ 
на овие простори. 

Просторниот аспект на недвижното културно наследство е предмет на 
анализа во корелација со долгорочната стратегија на економски, општествен и 
просторен развој, односно стратегија за зачувување и заштита на тоа 
наследство во услови на пазарно стопанство. 

Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за 
потребите на Просторниот план на Републиката, изготви Експертен елаборат за 
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заштита на недвижното културно наследство во кој е даден Инвентар на 
недвижното културно наследство од посебно значење. 

Инвентарот содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни 
културни добра, што подразбира список на недвижните предмети со утврдено 
својство споменик на културата, односно на недвижните предмети за кои 
основано се претпоставува дека имаат споменично својство. Тоа се: 
археолошки локалитети, цркви, манастири, џамии, бањи, безистени, кули, саат 
кули, турбиња, мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии, стари 
градски јадра и други споменици со нивните имиња, локации, блиските 
населени места, период на настанување и општините во кои се наоѓаат 
спомениците. 

Согласно постоечката законска регулатива, видови на недвижно културно 
наследство се: споменици, споменични целини и културни предели. 

На подрачјето на катастарската општина Војшанци, кое е предмет на 
анализа има евидентирани недвижни споменици на културата (Експертен 
елаборат): 
 
1. Археолошки локалитет “Градиште”,Војшанци, хеленистички и 

раноримски период;  
2. Археолошки локалитет “Маркова Нога”,Војшанци, од праисториски до 

доцноантички период;  
3. Археолошки локалитет “Утрина-Војшанци”,Војшанци, хеленистички 

период. 
 
Во Археолошката карта на Република Македонија1, која ги проучува 

предисториските и историските слоеви на човековата егзистенција, од 
најстарите времиња до доцниот среден век, на анализираното подрачје на 
катастарската општина, евидентирани се следните локалитети: 

КО Војшанци – Градиште,утврдена населба од хеленистичко и од 
римски време; Маркова Нога, населба од доцноантичко време, на 2,5km 
источно од селото, на десната страна од долот наречен Солена Река; Утрина, 
населба и некропола од раноантичко време,во непосредна близина на селото 
на источниот раб кој претставува дел од левиот брег на Брусничка река,а во 
подножјето на јужната страна на платото има гробови од камени плочи-тип 
циста. 

Според Просторниот план на Р Македонија, најголем број на цели се 
однесуваат на третманот и заштитата на културното наследство во плановите 
од пониско ниво. 

При изработка на планска документација од пониско ниво, да се утврди 
точната позиција на утврденитe локалитети со културно наследство и во таа 
смисла да се применат плански мерки за заштита на недвижното наследство: 

− задолжителен третман на недвижното културно наследство во процесот 
на изработката на просторните и урбанистичките планови од пониско 
ниво заради обезбедување на плански услови за нивна заштита, 
остварување на нивната културна функција, просторна интеграција и 
активно користење на спомениците на културата за соодветна намена, во 
туристичкото стопанство, во малото стопанство и услугите, како и во 
вкупниот развој на државата; 

 
1 МАНУ Скопје, 1996г. 
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− планирање на реконструкција, ревитализација и конзервација на 
најзначајните споменички целини и објекти и организација и уредување 
на контактниот, околниот споменичен простор заради зачувување на 
нивната културно - историска димензија и нивна соодветна презентација; 

− измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови заради 
усогласување од аспект на заштитата на недвижното културно 
наследство. 

Културното недвижно наследство во просторните и урбанистички 
планови треба да се третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно 
вклопување во просторното и организационо ткиво на градовите и населените 
места или пошироките подрачја и потенцирање на неговите градежни, 
обликовни и естетски вредности.  

Туризам и организација на туристички простори 

Туризмот и угостителството со својата основна функција-прифаќање, 
сместување и истовремено задоволување на голем број разновидни барања и 
желби на туристите, влијае врз вкупната економија и развојот на одредена 
средина, а исто така има изразено влијание и врз просторот во кој ја извршува 
својата дејност. Туризмот со своето мултиплицирано влијание во процесот на 
стопанисување, посредно и непосредно, ги вклучува и другите гранки и дејности 
во вкупната понуда на туристичкиот пазар. Ова, пред сé, се однесува на 
угостителството, трговијата, сообраќајот, занаетчиството, здравството и на 
разни други видови услуги. Исто така, преку туризмот се нудат и се продаваат 
нематеријални вредности, како што се: разни информации, обичаи, фолклор, 
забава, спортско-рекреативни активности и слично. 

Врз основа на комплексно согледаните природни и создадени услови и 
ресурси по обем, квалитет, распространетост или уникатност, функционалност, 
атрактивност и степен на активираноста, на територијата на Р. Македонија како 
посебни целини може да се издвојат следните видови на туристички 
потенцијали: водените површини, планините, бањите, целините и добрата со 
природно и културно наследство, транзитните туристички правци, градските 
населби, ловните подрачја и селата. 

Согласно со основните долгорочни цели, концептот и критериумите за 
развој и организација на туристичката понуда, во Р. Македонија се дефинирани 
вкупно 10 туристички региони со 54 туристички зони. 

Предметната локација припаѓа на Средно - Вардарски туристички 
регион со утврдени 6 туристички зони и 24 туристички локалитети. Низ ова 
подрачје минува и меѓународен Транзитен туристички коридор. 

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки 
катастрофи 

Согласно Просторниот план на Република Македонија, предметната 
локација за коja се наменети условите за планирање на просторот за 
изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 
изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани, м.в. 
Рудина, КО Војшанци, Општина Неготино, се наоѓа во индиректно 
загрозени простори од воени дејства. Тоа се ридско- планински и 
субпланински простори, кои се наоѓаат во непосредна близина на просторите 
со висок степен на загрозеност (самите не се директно изложени на борбени 
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дејства) или во близина на просторите за формирање слободна територија, 
поради што се погодни за принуден и повремен престој на борбените единици, 
евакуираното население и др. 

Согласно со Законот за заштита и спасување, задолжително треба да 
се применуваат мерките за заштита и спасување кои опфаќаат 
урбанистичко-технички и хуманитарни мерки. 

Согласно Законот за заштита и спасување („Службен весник на 
Република Македонија" број 93/12 - пречистен текст, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 
и 83/18), мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат во 
процесот на планирање и уредување на просторот и проектирање и изградба 
на објектите, на начин кој го уредува Владата со подзаконски акт. 

Засолнувањето опфаќа планирање, изградба, одржување и користење на 
јавните засолништа, одржување и користење на изградените засолништа и на 
другите заштитни објекти за заштита на населението, материјалните добра и 
културното наследство на Републиката. Јавните засолништа се планираат 
согласно со програмата на Владата за мерките за заштита и спасување и 
програмата на единиците на локалната самоуправа за мерките за заштита и 
спасување, а истите се вградени во урбанистичките планови.  

 Јавните засолништа според отпорноста се градат како засолништа за 
основна заштита, во согласност со техничките нормативи за изградба на јавни 
засолништа што ги донесува директорот на Дирекцијата.  

Државата има обврска за изградба на јавни засолништа само во случај 
на исклучително загрозени објекти што ќе ги утврди Дирекцијата врз основа на 
геолошко- хидролошките и сеизмичките карактеристики на земјиштето и на 
капацитетот на задоволување на потребите за засолнување. Единиците на 
локалната самоуправа имаат обврска да градат јавни засолништа со кои ќе ги 
задоволат потребните капацитети за засолнување на луѓето, материјалните 
добра и културното наследство на своето подрачје.  

Начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и 
користењето на веќе изградените засолништа и други заштитни објекти и 
определување на потребниот број на засолнишни места со уредба ги уредува 
Владата. 

Сеизмичките појави - земјотресите се доминантни природни 
непогоди во Државата, кои можат да имаат катастрофални последици врз 
човекот и природата. Присутни се низ вековите, на десет сеизмички жаришта во 
земјата или во нејзината поблиска и поширока околина. Земјотресите со 
умерени магнитуди (М<6,0) можат да предизвикаат сериозни разурнувања, 
бидејќи традиционално градените објекти, особено во руралните средини, не 
можат да ги издржат овие земјотреси без значителни оштетувања. Историските 
податоци покажуваат дека силните земјотреси генерирани на територијата на 
државата се проследени и со појава на колатерални хазарди (ликвификација, 
одрони, свлечишта, пукнатини, раседници, померувања), со доминантни одрони 
и свлечишта, што уште повеќе ги зголемува негативните последици на 
земјотресите. 

Во досегашниот просторен развој на Републиката, природните богатства, 
географските, морфолошките и другите погодности имале доминантно влијание 
врз изградбата и уредувањето на нејзината територија, без оглед на присутните 
сеизмички ризици. Тоа создава конфликтна ситуација во која најголемите 
градови, најголем број на населението, индустриските капацитети и 
најзначајните комуникации, како што се коридорите север - југ и исток - запад, 
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се лоцирани во зоните со најголема сеизмичност (интензитет од VII – X степени 
на МКС -64). 

Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот се 
наоѓа во зона со VIII степени по Меркалиевата скала на очекувани 
земјотреси. 

Намалување на сеизмичкиот ризик може да се изврши со задолжителна 
примена на нормативно - правна регулатива, со која се уредени постапките, 
условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски 
одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти. 

Во инвестиционите проекти треба да се разработат мерките за заштита 
на човекот, материјалните добра и животната средина од природни 
катастрофи. 

Неопходно е перманентно ажурирање на плановите за заштита од 
елементарни непогоди, кои согласно законските обврски постојат за целата 
територија на државата, поради присутниот сеизмички хазард, како и 
изложеноста на други природни катастрофи. Со реализација на наведените 
приоритети се создаваат реални услови за успешна инженерска превенција и 
намалување на сеизмичкиот ризик на територијата на целата Држава, односно 
за ефикасен менаџмент на ефектите и вонредните состојби предизвикани од 
силните сеизмички сили. 

За успешно функционирање на заштитата од природни и елементарни 
катастрофи во процесот на урбанистичко планирање потребно е да се 
преземат соодветни мерки за заштита од пожари, односно евентуалните 
човечки и материјални загуби да бидат што помали во случај на пожари. 

Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, предметната 
локација во случај на пожар ќе ја опслужуваат противпожарни единици од 
градот Неготино. 

Во процесот на планирање потребно е да се води сметка за 
конфигурацијата на теренот, степен на загрозеност од пожари и услови кои им 
погодуваат на пожарите: климатско-хидролошките услови, ружата на ветрови и 
слично кои имаат влијание врз загрозеност и заштита од пожари.  

Заради поуспешна заштита во урбанистички планови се превземаат низа 
мерки за отстранување на причините за предизвикување на пожари, 
спречување на нивното ширење, гаснење и укажување помош при 
отстранување на последиците предизвикани со пожари, кои се однесуваат на: 

− изворите за снабдување со вода, капацитетите на водоводната мрежа и 
водоводните објекти кои обезбедуваат доволно количество вода за 
гаснење на пожари; 

− оддалеченоста меѓу зоните предвидени за станбени и јавни објекти и 
зоните предвидени за индустриски објекти и објекти за специјална 
намена за сместување лесно запаливи течности, гасови и експлозивни 
материи; 

− широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои ќе се 
овозможи пристап на противпожарни возила до секој објект и нивно 
маневрирање за време на гаснење на пожарите. 

Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, 
оперативен, организационен, технички, образовно-воспитен и пропаганден 
карактер, кои се уредени со Законот за заштита и спасување, како и Уредбата 
за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари. 
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При појава на природни стихии, како што се поплавите, секое 
организирано општество превзема активни и пасивни мерки за организирана 
одбрана. 

Појавата на поплави првенствено е поврзана со природните езера и 
хидрографската мрежа, но најчестиот вид на поплави и најголемата опасност 
од нив, сепак, доаѓа од поројните водотеци. Согласно со ова за донесување на 
брзи, исправни и ефикасни одлуки неопходно е да се располага со: 

− однапред разработен план; 

− сигурни информации за состојбата во загрозеното подрачје; 

− сигурни прогностички информации за очекуваните сосотојби; 

Од метеоролошки појави со карактеристики на елементарни непогоди се 
манифестираат појавата на град, луњени ветрови и магли.  

Едно од можните и неопходно потребни превентивни мерки за заштита 
од техничко - технолошки катастрофи е планирањето, кое преку осознавање 
и анализа на состојбите и опасностите од можните инциденти, во одржувањето 
на инсталациите и опремата, треба да создаде прифатлив однос кон животната 
средина.  

Потребна е доследна примена на основните методолошки постапки за 
планирање и уредување на просторот: 

− оценка на состојбите на природните компоненти на животната средина и 
степенот на загрозеност од појава на технички катастрофи; 

− оценка на оптовареноста на просторот со технолошки системи со 
одредено ниво на ризик; 

− анализа на меѓусебната зависност на природните услови и постојните 
технолошки системи; 

− дефинирање на нивото на постојниот ризик при редовна секојдневна 
работа на технолошките системи и при појавата на инцидентни случаи; 

− процена на загрозеноста на луѓето и материјалните добра; 

− утврдување на критериумите за избор на оптимална варијанта на 
заштита врз основа на проценетиот степен на загрозеност. 

Со примена на оваа методолошка постапка може де се очекува 
остварување на следните основни цели за заштита од техничко-технолошки 
катастрофи: 

− максимално усогласување и користење на просторот од аспект на 
заштита во рамките на просторните можности; 

− вградување на мерките на кои се заснова организацијата на заштита и 
спасување на човечките животи и материјалните добра од техничко-
технолошки катастрофи во определувањето на намената на просторот; 

− интегрирање на елементите на загрозеноста на прашањата врзани со 
заштитата на животната средина. 

Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните 
добра и потесната и пошироката животна средина постојат три нивоа на 
преземање на сигурносни, превентивни мерки: 

Прво ниво: ги вклучува сите мерки кои се преземаат во одржувањето на 
опремата и инсталациите, заради сигурно користење на опасни материјали во 
технолошките процеси и одбегнување на технолошки катастрофи. 
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Второ ниво: се однесува на сите мерки кои треба да обезбедат 
ограничување на емисијата како последица од пожар, експлозија или 
ослободување на хемикалии, што може да се случи во околности на поголеми 
индустриски акциденти. 

Трето ниво: вклучува мерки кои се преземаат за заштита на животната 
средина во смисла на ограничување на ефектите од емисија на опасни 
материи, или последици од пожар и експлозии. 

При изработката на плановите од пониско ниво треба да се има предвид 
следното: 

− Потребата од оформување на системот на евиденција и анализа на 
технолошките акциденти, компатибилен на системот МАРС на 
Европската унија, како база за евиденција на опасни материјали, 
присутни во технолошките постројки и можни причини на катастрофи. 

− Потребата од предвидување на превентивни мерки од страна на 
стопанските субјекти за спречување на технолошки катастрофи, 
базирани врз анализата на однесувањето на исти или слични постројки. 

− Изработка на соодветни планови и програми за заштита на населението 
и едукација и тренинг на персоналот во случај на евентуална техничка 
катастрофа. 

 

Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на 
влијанието врз животната средина  

Постапката за спроведување Стратегиска оцена на животната средина 
(СОЖС) е дефинирана во поглавје X од Законот за животната средина 
(„Службен весник на Република Македонија“ 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, 39/16, 99/18). 
СОЖС се спроведува на плански документи од следните области: 
земјоделство, шумарство, рибарство, енергетика, индустрија, рударство, 
транспорт, регионален развој, телекомуникации, управување со отпадот, 
управување со водите, туризам, планирање на просторот и користење на 
земјиштето, на Националниот акционен план за животната средина и на 
локалните акциони планови за животната средина, плански документи за 
спасување и заштита од несреќи, плански документи за управување со генетски 
модифицирани организми, плански документи за управување со заштитените 
подрачја. 

Органот кој го подготвува планскиот документ е должен да донесе 
Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на стратегиска 
оцена во која се образложени причините за спроведувањето, односно не 
спроведувањето согласно со критериумите врз основа на кои се 
определува дали еден плански документ би можел да има значително 
влијание врз животната средина и врз здравјето на луѓето. 

При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не 
спроведување на стратегиска оцена за Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични 
електрани, КО Војшанци, Oпштина Неготино, задолжително да се земат во 
предвид претходно наведените забелешки од секторските области 
опфатени со Просторниот план на Република Македонија. 
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Усогласување на планската документација со Просторниот план  

Сите активности во просторот треба да се усогласат со насоките на 
Просторниот план на државата, особено значителните и оние кои се 
однесуваат на планирањето и изградбата на: 

– државните инфраструктурни системи (патишта, железници, воздушен 
сообраќај, телекомуникации); 

– енергетските системи, енерговоди и поголеми водостопански системи; 

– градежните објекти важни за Државата; 

– капацитетите на туристичката понуда; 

– стопанските комплекси и оние кои се однесуваат на поголеми 
концентрации (слободни економски зони); 

– капацитетите за користење на природните ресурси  

Просторните планови на регионите и подрачјата од посебен интерес и 
урбанистичките планови се усогласуваат со Просторниот план на Републиката, 
особено во однос на следните елементи: 

– намената и користењето на површините; 

– мрежата на инфраструктура; 

– мрежата на населби; 

– заштитата на животната средина. 

Насоките на Просторниот план на Републиката во однос на намената и 
користењето на површините се однесуваат на заложбата при изработката на 
урбанистичките планови, површините за сите урбани содржини треба да се 
бараат исклучиво на површини од послаби бонитетни класи (над ИВ 
категорија); 

Посебни мерки и активности за остварување на рационалното користење 
и заштита на просторот, како и посебни интереси на просторниот развој се: 

– Обезбедување на спроведување на постојните закони и прописи со кои 
се заштитува просторот, ресурсите и националното богатство и се 
организира и уредува просторот со цел за вкупен развој. 

– Рационално користење на подрачјата за градба и нивно проширување 
или формирањето на нови врз база на критериумите за изготвување на 
соодветна планска документација. 

– Насоките и критериумите за уредување на просторот надвор од 
градежните подрачја треба да се утврдат со помош на стручни основи и 
упатствата од ресорите на земјоделството, водостопанството, 
шумарството и заштитата на животната средина.  

– Создавање на услови за лоцирање на мали стопански единици. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

Условите за планирање на просторот се наменети за изработка на 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба на 
површински соларни и фотоволтаични електрани на КП 431/1, КП 431/2, КП 
432/1, КП 432/2, КП 432/3, КП 432/4, м.в. Рудина, КО Војшанци, Општина 
Неготино. Површината на планскиот опфат изнесува 2,11 ha и зафаќа 
земјоделско земјиште-ниви. 

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и 
смерници при планирањето на просторот на населбата и поставување на 
планските концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето 
на просторот, обработени во согласност со Просторниот план на Р Македонија. 

При изработката на Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план, треба да се земат во предвид горенаведените 
забелешки и следните поединечни заклучни согледувања од секторските 
области опфатени со Просторниот план на Република Македонија. 

Економски основи на просторниот развој 

− Според определбите на Просторниот план, идниот развој и 
разместеност на производните и услужни дејности треба да базира 
на одржливост на економијата применувајќи ги законитостите на 
пазарната економија и релевантната законска регулатива од областа 
на заштитата на животната средина, особено превенција и 
спречување на негативните влијанија на економските активности 
врз животната и работна средина. 

− Реализацијата на предвидениот Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за изградба на површински соларни и 
фотоволтаични електрани, м.в. Рудина, КО Војшанци, Општина 
Неготино на површинаот од 2,11 ha, ќе биде во функција на 

одржливиот развој преку производство на енергија од обновливи 
извори (сончева енергија). 

Заштита на земјоделско земјиште  

− Согласно просторниот план на Република Македонија просторот на РМ е 
поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. 
Предметната локација припаѓа на Медитерански или Повардарски 
земјоделско стопански реон поделен на Јужно медитерански со 2 
микрореони и Централно-медитерански со 10 микрореони. 

− При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување 
и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредување на 
нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на 
Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено 
стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV 
бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на 
квалитетот и природната плодност на земјиштето. Предметната 
локација зафаќа земјоделско земјиштe – ниви.  
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Водостопанство и водостопанска инфраструктура 

− Планскиот опфат на површинските соларни и фотоволтаични електрани 
во КО Војшанци, Општина Неготино, се наоѓа во водостопанското 
подрачје (ВП) „Среден Вардар” кое е сиромашно со вода. Површинските 
води се најзначајни за подмирување на потребите од вода, но нивната 
распределба на територијата на Републиката е нерамномерно. 
Потенцијалот на површинските води е диктиран од појавата, траењето и 
интензитетот на врнежите. Поради морфолошката, хидрогеолошката и 
хидрографската структура на просторот врнежите брзо се концентрираат 
во речната мрежа и истекуваат. Површинското истекување за сливните 
подрачја во Републиката има вредност од 26,2 л/сек/км2 за реката Радика 
до 3,1 л/сек/км2 за сливот на реката Струмица. На реката Вардар по 
течението вредноста на површинското истекување се намалува од 17,4 
кај мерниот профил Радуша, преку 13,6л/сек/км2 кај Скопје до 6,3 
л/сек/км2 кај мерниот профил Демир Капија. 

− Изградбата на површинските соларни и фотоволтаични електрани со кои 
ќе се користи сончевата енергија како обновлив ресурс за производство 
на електрична енергија, во регион кој е сиромашен со вода, ќе допринесе 
за подобрување на енергетската покриеност на регионот во согласност 
со со принципите на еколошко и одржливо искористување на природните 
ресурси. 

Енергетика и енергетска инфраструктура 

– Локацијата за изградба на површински соларни и фотоволтаични 
електрани, м.в. Рудина, КО Војшанци, Општина Неготино нема конфликт 
со постојните и планирани енергетски водови. 

− Градбата на фотоволтаични електрични централи ги подобрува 
перформансите на електроенергетската мрежа, го намалува увозот на 
електрична енергија и емисиите на стакленички гасови. 

Урбанизација и систем на населби  

− Инцијативата за изработка на Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за изградба на површински соларни и 
фотоволтаични електрани, м.в. Рудина, КО Војшанци, Општина 
Неготино, ќе овозможи поефикасно снабдување на населбите со 
електрична енергија, што е особено значајно за оние кои немаат 
соодветно, односно квалитетно снабдување.  

− Преку воведување на алтернативни извори на енергија се овозможува 
заштеда на необновливи извори на енергија што е еден од основните 
приоритети во одржливиот развој. 

Домување  

− Инцијативата за изработка на Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за изградба на површински соларни и 
фотоволтаични електрани, м.в. Рудина, КО Војшанци, општина 
Неготино, е во функција на обезбедување поквалитетни услуги за 
снабдување на домаќинствата со електрична енергија во овој дел на 
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Републиката, со што се овозможува квалитативно и квантитативно 
подигнување на комуналната опременост на станот. 

Јавни функции 

− Локацијата за изработка на Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за изградба на површински соларни и 
фотоволтаични електрани, м.в. Рудина, КО Војшанци, Општина 
Неготино, е во функција на развој на стопанските активности и е надвор 
од урбаниот опфат на најблиската населба, така што нема препораки и 
обврски за организација на јавни функции, што значи дека се исклучени и 
можностите за било каков конфликт помеѓу два типа на функции. 

Индустрија 

− Со плански и организиран начин на ширење на инфра и 
супраструктурата и создавањето на други погодни услови за 
локација на производни капацитети во просторот околу 
општинските центри и во поширокиот рурален простор, се 
обезбедуваат основи врз кои може да се очекува да се остварува 
просторната разместеност на индустријата, преку моделот на 
концентрираната дисперзија.  

− Реализацијата на предвидениот Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за изградба на површински соларни и 
фотоволтаични електрани, на м.в. Рудина, КО Војшанци, Општина 
Неготино на површинаот од 2,11 ha, ќе биде во функција на развој на 
енергетскиот сектор преку производство на енергија од обновливи 
извори, што кореспондира со основните определби на Просторниот 
план на Р Македонија за одржлив развој. 

Сообраќајна инфраструктура 

– Според Просторниот план на Република Македонија автопатската и 
магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е: 

А1 - (Граница со Србија-ГП Табановци-Куманово-Велес-Неготино-Демир 
Капија-Гевгелија-граница со Грција-ГП Богородица и делница Градско-
Прилеп-врска со А3). 

– Релевантни регионални патни правци за предметната локација влегуваат 
во групата на регионални патишта "Р1" и "Р2" и се со ознака: 

Р1102 – Скопје (Врска со А2-обиколница Скопје-Катланово-Велес-
Неготино-Демир Капија-Гевгелија-(врска со А1) 

Р2137 - (врска со Р 1102 -Војошанци-Корешница-врска со Демир Капија 
(Р 1102). 

– При планирање да се почитува Законот за јавни патишта („Службен 
весник на Република Македонија” број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 
53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 
150/15, 31/16, 71/16 и 163/16,152/15, 31/16 и 163/16). 

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа: 

– Локацијата за изградба на површински соларни и фотоволтаични 
електрани, м.в. Рудина, КО Војшанци, Oпштина Неготино нема конфликт 
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со постојните и планирани радиокомуникациски и кабелски електронско 
комуникациски мрежи. 

– Преку кабелските електронски комуникациски мрежи, на крајните 
корисници треба да им се обезбеди сигурен пренос на јавни електронски 
комуникациски услуги со задоволување на одредени општи и посебни 
услови за квалитет, во согласност со Законот за електронските 
комуникации и препораките за обезбедување на одредено ниво на 
квалитет на пренос. 

Заштита на животна средина 

– Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната 
средина при изработката на Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за изградба на површински соларни и 
фотоволтаични електрани, КО Војшанци, Oпштина Неготино, 
потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската 
регулатива од областа на заштита на животната средина и 
подзаконските акти донесени врз нивна основа. 

– Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и 
обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности. 

– Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од 
опремата, со цел да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се 
почитуваат пропишаните гранични вредности за дозволено ниво на 
бучава во животната средина. 

– Создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го 
избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на 
отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. При 
управување со отпадот по претходно извршената селекција, отпадот 
треба да биде преработен по пат на рециклирање, повторно употребен 
во истиот или во друг процес за екстракција на секундарните суровини 
или пак да се искористи како извор на енергија.  

– Евентуалниот отпад што може да се формира во тек на изградбата и 
експлоатациониот период треба да се депонира организирано со 
контролиран транспортен систем во постојната депонија.  

– Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси 
сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во 
животната средина. 

Заштита на природно наследство 

– Согласно Студијата за заштита на природното наследство, 
изработена за потребите на Просторниот план на Република 
Македонија, на просторот кој е предмет на разработка на 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за изградба 
на површински соларни и фотоволтаични електрани, КО Војшанци, 
Oпштина Неготино, нема регистрирано ниту евидентирано природно 
наследство.  

– Доколку при изработка на Урбанистичкиот проект вон опфат на 
урбанистички план или при уредување на просторот се дојде до 
одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде 
загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат 
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соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно Законот 
за заштита на природата. 

Заштита на културно наследство  

– Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното 
наследство и Археолошката карта на Република Македонија2 на 

подрачјето на катастарската општина Војшанци има евидентирани 
недвижни споменици на културата и археолошки локалитети. 

– При изработка на планска документација од пониско ниво да се утврди 
точната локација на евидентираното и регистрираното културно 
наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки 
за заштита на истото.  

– Доколку при изведување на земјаните работи се наиде на археолошки 
артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со 
културно-историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со 
постоечката законска регулатива (Закон за заштита културното 
наследство - „Службен весник на Република Македонија" број 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 и 11/18,20/19), односно веднаш да се запре со 
отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната 
институција за заштита на културното наследство. 

Туризам и организација на туристички простори  

– Предметната локација за која што се наменети Условите за планирање, 
припаѓа на Средно - Вардарски туристички регион со утврдени 6 
туристички зони и 24 туристички локалитети. Низ ова подрачје 
минува и меѓународен Транзитен туристички коридор.  

– Согласно поставките на Концептот и критериумите за развој и 
организација на туристичката дејност, за непречен развој на 
вкупната туристичка понуда на ова подрачје, се препорачува, при 
идната организација на стопанските дејности да се почитуваат 
критериумите за заштита и одржлив економски развој.  

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки 
катастрофи 

− Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот 
за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички 
план за изградба на површински соларни и фотоволтаични 
електрани, м.в. Рудина, КО Војшанци, Општина Неготино, се наоѓа во 
индиректно загрозени простори од воени дејства. Според тоа во 
согласност со Законот за заштита и спасување, задолжително треба да 
се применуваат мерките за заштита и спасување. 

− Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар. 

− Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси 
со јачина до VIII степени по МКС, што наметнува задолжителна 
примена на нормативно-правна регулатива, со која се уредени 
постапките, условите и барањата за постигнување на технички 

 
2 МАНУ Скопје, 1996г. 
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конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај 
изградбата на новите објекти. 

Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на 
влијанието врз животната средина  

– Органот кој го подготвува планскиот документ е должен да донесе 
Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на 
стратегиска оцена во која се образложени причините за 
спроведувањето, односно не спроведувањето согласно со 
критериумите врз основа на кои се определува дали еден плански 
документ би можел да има значително влијание врз животната 
средина и врз здравјето на луѓето. 

– При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не 
спроведување на стратегиска оцена за Урбанистички проект вон 
опфат на урбанистички план за изградба на површински соларни и 
фотоволтаични електрани, КО Војшанци, Oпштина Неготино, 
задолжително да се земат во предвид претходно наведените 
заклучни согледувања од секторските области опфатени со 
Просторниот план на Република Македонија. 
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Kavadarci
Negotino

Demir Kapija

Radovi{

Kon~eRosoman

Gradsko

Miravci
Tikve{

Gradec

Dubrovo

Gradsko
Mantovo

Demir Kapija

Kukure~ani
Krivolak

Makarija

Miletkovo
Petru{ka

Negotino

Tikve{
Do{nica Gradec

Negotino 2

Sreden Vardar

Dolen Vardar

Sredna i Dolna Bregalnica

Sredna i Dolna Crna Reka

Sredna i Dolna Bregalnica
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Karta br. 23
Legenda:
Vodostopanska i energetska infrastruktura
Tema:Tehni~ka infrastruktura
Sektor:
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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

Ë

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

Prirodni ezera
Akumulacii
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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



CEI{TOP 3A |IPOCTOPHO II]IAHI4PATbE

APx.6P. Y[1-15 1552 I 2020

Iara...1..g.:1Zr /[Z0

Bp:] ocuona Ha qreH 88 og 3aroHor 3a OII[TaTa ynpaBHa IIOCTaIIKa ("Clyx6eH BecHI4I( Ha

pcrry6rnra Maxe4ouuioi' 6p. 724115), a Bo Bpcl(a co r{rleH 4' craB 3 o4 3aroHor 3a

ctrpoBe/IyBarLe Ha l-lpocropullor nJIaH Ha Peny6lura MareAOHraia ("Clyx6eu BecHI4I( Ha

Petty6;iurca Munugo*,,ia,, 6p.39104) u vrreH 42, ctas 9 o4 3aroHoT 3a yp6auucruvrco

nJrarrr4pal{,e ("Clyx6eH BeCHI4I( Ha Peny6lII4I(a CenepHa Maregouuia" 6p' 32120)'

M14II14CTepoT3a}I(I4BoTHaCpeAI4HaI4flpocTopHonnaHI,IpaH,e,loAoHeCeCJIe[HoTo:

PEIIIEHI4E
sa Ycrorfi 3a nnaul'Iparbe Ha flpocropor

l. Co oBa PemeHue ua onruruua HeroruHo, ce I43AaBaaT vcJ1osn 3a nnaHl4parbe Ha

trpocTopor :a n:pa6oTl{a IIa Yp6anuctlFlltfi npOeKT noH on$at Ha yp6anucTI'IqKI'I nJIaH

:a u:rpa,q6a Ha IoBpIIII4HCKI,I COnapH]I U $otoaolTal',IqHl'I eneKTpaHI',I', na ItfI 6p' 4311l',

431 I 2,- +n 1 t, 432 I 2, ilz I I u 432 I 4so ItO Boiruaurln' orurruHa Heroruno'

I IorpuriluaTa Ha nnaHCItI4Or oncfrar Ir3HeCyBa ol(ony 2'llhau :acf arta :eujoge-ncro

Peny6.nuxa CenePHa Maregouuja

MuHucrepcrBo 3a )I(I{BorHa cpeAI'IHa

u [pocTopHo rrnaHl'rparbe

:enlintnre - HluBII.

2. Ycrosure 3a IIJIaHlzparbe Ha npocropor oA roqra 1

o71 Arerulniara :a IIJIaHI4parbe Ha npocropor co rex'6p'

MuHucrepcrno 3a )l(HBorHa cpeAI'IHa H rrpocropHo nnaHt-,rparl,e

ua Peny6rnxa Cenepua Mare4oHI'tla

I l,rorurag ,,IIpecnera Foropo,4raqa" 6p 3' Cronie

l)cny6,rnxa CenePua Mare4oHuja

RePublika e Maqedonis€ sE Veriut
,: 

-*",*'*.-, i.i Ministria e Miedisit Jetdsor

",," dhe Planifikimit HaP€sinor

Ha oBa Petuesue, u:Pa6oreura

Yl482O ce cocraBeH Aen Ha

Pt'tttcLtneto' 
^^ nn^u,nau-a LrA p orl(a Ha vp6aH,crhqK, npocl(T

3. ycroBrare 3a nnar{Hparbe Ha npocropor 3a I,I3pa6orl{a Ha ypoaHl4crl

Lrorr on$ar Ha yp6aHucruuru ilIIaH 3a I43fpaA6a Ha IIOBplxI4rICItI4 COnapI{I4 t

cpo,ronoJlra v\tilr4urar,rpuril BO I{O Boiuraurlu, onrutuHa Herotnuo' coAp}KaT OtlllITI4 I4

Irocc6nu o4peg6ra, HaCOr(r4 r,r peueHl4ja u :auyqHI'I cofneAyBaTa co o6np:yuautta

rlr(.r.r4,rrocr oA nnaHcnara AonyMeuraquia oA rroBr4cor(o Hr4Bo 14 rpa$I4qKu Ilpl4no3l4 ItoI4

npercraBysaar I4sno11 o,q nnaHor'

4.|lpt,tu:pa6orraHaIIJIaHCI(aTa[oKyMeuraqnia,HeoIIxoAHoeBoCiloCTaByBalr,e}I
rror{r4ryBarbe Ha ecfiuracua r{oHTpona Ha r(opl.rcrerLero r,r ypellyBarbe Ha HopMI4Te 14

C,laII/lapAI4 :ra rpa716a. Mefy npI4opl,ITeTHI4Te onpegen6u ua llpocropHI,loT I,I,IaH e

3ailrrr4ra Ha SeuiOllelCrorO :eUiuurre, a oCO6esO CTpI4I{THOTO OIpaHl4r{yBarbe Ha

r'parlcc|oprr,raqujara ua :euiuulTeTo oA I - IV 6orrrareTHa IgIaCa sa ue:eujo.qelcKo

t(opuc,rerbe, r(an0 14 3aqyByBarbe Ha I{BaJII4TeTOT I  IIpI4poAHaTa flIIOAHOCT Ha :euitamrero'

I lpegtrerrrara noKal{raia :acf aita servriogencno :eurinurre - HI4BI'I'

Ministria e Miedisit Jetesor dhe Planifikimit

hapdsinor e Republik€s sE Maqedonis6 sd Veriut

Bul. "Presveta Bogorodica" nr' 3, Shkup
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Peny6.nnra CenepHa Martegonuja

MunncrepcrBo 3a )I(I,IBorHa cpe,qlrHa
H npocTopHo rlllaHHpalbe

Republika e Maqedonisd s€ Veriut

Ministria e rMiedisit letosor
dhe Planifikimit Hap€sinor

CEI(TOP 3A NPOCTOPHO UIAHI4PAFbE

5. Co qen Aa ce o6e:6egn 3aurrara r4 yHanpeAyBaH,e Ha )I(IaBorHara cpeAHHa [pI4
r43pa6orr{a ua Yp6auucrr4r{r(H [poer(T BoH oncbar Ha yp6aHI4crI,IqKIa nllaH 3a I,I3rpaA6a

rra rroBprilr.rHcr(r4 corapH:a vr cporonorrauqHl4 enel(rpaHl,I, Ha Itfl 6p. 43717,43712,43211,

4j212, 43213 u 43214 Bo ItO BojuraHqra, Onrutusa HerornHo, rorpe6no e Aa ce

rroqr4TyBaar oilpeg6ure [ponnruaHr4 Bo 3arcoHor 3a ]KI4BorHa cpeglzHa ("Cl.necuurc ua

PM" 6p. 53105,81/05, 24107,759108,83109,48170,124110,57177,123112,93173,187 113,4211.4,

44115,129115,192175, 39116 u 99118) Kar(o 14 rroA3ar(oHcr(r4re ar(rl4 AoHeceHLI Bp3 HI4BHa

OCIIOBA.

OEPA3/TO)KEHI,IE

Onurrasa Heroruuo, Bp3 ocHoBa Ha r{rreH 42 cras 4 og 3arouor 3a yp6anacruuro

uraHr.rparbe ("Cr. BecHr4r( Ha PCM" 6p.32l20), co rlocranl(a 6p.32098 4o AreHqrajara:a
trnaHr.{parbe Ha npocTopoT, npeKy ener(TpoHcr(r4oT cI,ICTerrr e-yp6auH3aM, AocTaBL{ 6apan e

3a r43/IaBarbe Ha ycnoBu 3a nlraHuparle Ha flpocropor 3a nspa6orra na Yp6anucr]IqKla

rpoeKT BoH oil$ar ua yp6aHr,rcrr,rqKr,r rrJraH 3a I,I3rpaA6a Ha noBpIIIttHCKH conapHl,I H

SoronomauqHlr eneKrpaHlr, na Itfl 6p.43111,431.12,43211,43212,43213 u 43214 go ItO

BoiuraHrlu, Onnrr:usa Heroruso. flonprunnara Ha rrlaHCI(I4or oncbar H3HecyBa 2,77ha.

Cor-uacuo 'tneu 42 cras B o4 3aroHor 3a yp6aHl4crl4t{Ko nnaHuparbe ("C1. BecHI4I(

rra PCM" 6p. 6p. 32|2}),Areuqujara 3a rrrraHr4parbe Ha npocropor rI4 u:pa6oru Yclonnre
3a rrJraHr4parbe Ha rpocropor :a ra:pa6orKa Ha Yp6auncu4qKl4 npoel(T non on$ar Ha

yp6arrucruunr,r ilnaH 3a ra:rpag6a Ha IoBpIITHHCI(H conapHl4 Lt cforonolraltqtvt
olcr(rparrr4, ua I{II 6p. 43717, 431,12, 43211,, 43212, 43213 n 43214 no ItO Bojruauqu,

Oulrrrl.rua HeloruHo, H rr4 AocraBr,r Ao MnHucrepcrBoro 3a l(HBorHa cpeAI{Ha I4

rrpocropHo rrrraHr4paHre rIoA 6p. YII1-15 155212020 ol'27.77.2020 ro,qnHa.

Ycrosure 3a nnaHr4parbe Ha npocropor ce h3gaBaar 3a u:pa6orrca Ha

Yp6auucrr,rqKr4 npoeKT BoH oncfar ua yp6auracrl,IqI(I4 nrlaH 3a r,r:rpa,q6a Ha noBplxuHCI(H

corrapHr,r ra $oronolral,Ir{Hl,I enet(rpaHl4, ua Itll 6p. 431.17,43712,43217,43212, 43213 v

43214 so ItO Boiuiauqu, OnrurprHa HeroruHo, r4 npercraByBaar BJIe3HI4 napaMerpl4 I4

CMcplrnqI4 IIpH IInaHI,IparbeTo Ha IIpOCTopoT H IIOCTaByBaHTeTo Ha IInaHCI(I4Te I(OHI-len\Vu

ra pcmerruja no cI4Te o6lacru peneBaHTHH 3a nrlaHl4parbero Ha npocropor.

3art-nyunure corne4yBaHra, ge$ranupaHra Bo YcrosI4re 3a rrnaHI4paH,e Ha

rrpocropor r(ou npor,r3neryBaar og "flpocropHnor IrnaH Ha Peny6lraxa Marcegouvia",

rrpercranyBaar o6np:ynavrn ar(THBHocrl4 Bo IIoHaraMolrlHoro nnaHHparbe Ha

rrp0c'ropoT.

Bpe ocuona Ha ropeHaBeAeHoro, a corJracHo trrleH 88 o,q 3aroHor 3a o[mrara
yupaBr{a rocranr(a ("Cn. necHur( Ha PM" 6p. 724175), MuuucrepcrBoro 3a }KI4BorHa

cpe/l14Ha 14 npocropHo nnaHnparbe ro AoHece oea PeneHI4e Ha Yclonu 3a nnaHl4parbe Ha

l\'[uuHcrepcrno 3a x(HBorHa cpe,qI{Ha H npocropHo nnaHtrpame

Ha Peny6arr<a CeoepHa MaxegoHuja

f[,rorura4,,[Ipecnera Eoropo4I,rqa" 6p. 3, Cxonie

['eny6rnna CenepHa MaxegoHuia
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Peny6rr.ma CenepHa MaxePouuia

MuHucrepcrBo 3a )I(IrtBorHa cpeAI'IHa

H rrpocTopHo nnaHuparbe

CEI{TO P 34 II POCTOPHO IIIIAHI4PATbE

rrpocropor 3a r,r3pa6orr{a Ha Yp6aHucuIqKI,I [poeKT BoH o[$ar Ha yp6aHHCTI4r{I(H nJIaH

3a H3rpaA6a Ha noBprrrprHcKr,r conapHl{ u Qoroaolral,IqHl,I eneKTpaHrr, Ha I(fl 6p.43711,

431 1 2, 432 1 1, 432 1 2, 432 1 3 v 432 1 48o ItO Bo jruanqn, Onilttuua Heroruno, I4 oAnyq 14 KaKo

BO Ar,rcrIo3I4TI4BOT.

ynacrno 3a [paBHo cpeACTBo: llporran oBa PeueHI4e 3acelHarara iaBHocr 14 opraHor I(oi

r.o rro/lrorByBa lJraHcnr4or Aor(yMeHr MolKe Aau3iaBr )I(an6a Bo poK o4 15 (neruaecer)

ICrra oA /Ierror Ha rrpueMor Ha oBa PerueHIae Ao AplKaBHara I(oMI4cuiaza oAnyqyBaH,e Bo

yrrpaBrra ilocTanKa 14 [OCTa[Ka OA pa6oTeH 6AHOC BO BTOp CTeIIeH.

EP
ini

i,l:r'ors,r: Con a cDypnar,r 
^rrr^ /r4/
,n- f/

01o6pun: He6ra U

MuHucrepcrno 3a xplBorHa cpeArrHa 14 rrpocropHo nnaH14parbe

ua Peny6ruxa Cenepua MaxeAouuia

Il,rourag,,llpecnera Boropo4rarla" 6p. 3, Cxonje

Peny6rura CeoepHa Maxe4ouuia
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