
Врз основа на член 65 став (6) 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 и 51/11), 
Општина Делчево, на ден 27.12.2021 година, донесе 

 
 

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена 
 

1. За планскиот документ  Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за КП 
3730 КО Звегор вон град, општина Делчево so namena Е1.13-Површинско соларни и 
фотоволтаични електрани(градби за производство на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија-фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 
1MW кој се носи согласно Член 58 став 6 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. 

Весник на РСМ бр.32/20)  и член 58 од Правилникот за урбанистичко планирање 

(Сл.весник на РСМ бр.225/20, 219/21) и условите од Просторниот План на РСМ, 

односно од Условите за планирање на просторот тех.број Y13321 од септември 

2021год., и Решение за Услови за планирање на просторот арх.број УП1-151399/2021 од 

24.09.2021. не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз 

животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина. 

2. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од 
спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на 
веб страната на Општина Делчево. 

3. Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ 
има влијание врз животната средина од член 65 став (4) од Законот за животна 
средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата, 
содржината и образецот на одлуката за спроведување односно 
неспроведување на стратегиска оцена и на формуларите за потребата од 
спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена донесувањето на 

планскиот документ  Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за КП 
3730 КО Звегор вон град, општина Делчево so namena Е1.13-Површинско соларни и 
фотоволтаични електрани(градби за производство на електрична енергија од 
обновливи извори на енергија-фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 
1MW нема да има влијание врз животната средина од следните причини: 
Сончевата енергија е моќен извор на обновлива енергија. Оваа енергија лесно се 

акумулира и не предизвикува загадување на животната средина, што ја прави многу 

поволен извор за добивање на топлинска енергија или електрична енергија. 

Благодарејќи на долгиот животен век и едноставната градба фотоволтаичниот систем е 

погоден за поставување на локалитети каде може да се поврзе со постоечката 

електроенергетска мрежа како нејзино надополнување. Изградбата на фотонапонска 

електроцентрала  на КП бр. 3730 КО Звегор вон град, Општина Делчево ќе биде во 

функција на развој и унапредување на економијата во ова подрачје, а и има добра 

поставеност во однос на сообраќајните правци и текови во Р. Македонија. 

4. Против оваа одлука може да се поднесе жалба до Општина Делчево во рок од 15 

дена од денот на објавувањето на одлуката на веб страната. 

 
Бр.......................... 
с.р 
Место Општина Делчево 

Име и презиме 
 
Градоначалник 

Горан Трајковски 


