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 ПРОЕКТНА   ПРОГРАМА 
 
за  Урбанистички проект  вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-
Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат  КО 
ОЧИПАЛА   ,Општина Делчево 
(Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на 
енергија-фотоволтаични  електрани со инсталирана моќност до 1,6 MW ) 
 
 
 Проектен  опфат:    КП 923; КП 924 и КП 963  КО ОЧИПАЛА    

 
Донесувач на проектот:    Општина Делчево 
 
 
Инвеститор:      АНА  СИТНОВСКА - ДИМИТРОВСКА  

       ул.,,Пролетерска,,бр.3 Делчево 
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· Општ дел 
Лиценца за изработување на урбанистички планови  
Документ за регистрирана дејност-Тековна состојба 
Решение за одговорен планер 
Овластување за изработување на урбанистички планови 

 
 

· Проектна Програма 
                    
                     Текстуален дел 
 

Вовед 
Опис на  проектниот опфат  
Проектни барања на градбите во проектниот опфат 
Проектни барања на инфраструктурата 

 
                   Графички дел  
 
Ажурирана геодетска подлога со граница на проектен опфат ... 1:500 
 
 
  Прилози: 
 Имотен лист број  482 КО ОЧИПАЛА  
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Врз основа на  Законот за урбанистичко планирање (сл.Весник на РСМ бр. 32/20)  
ДПТУИ ИДЕА-КОНСАЛТИНГ дооел Струмица го издава следното: 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР 
 
 
 
За изработка на Проектна програма за  Урбанистички проект  вон опфат на урбанистички план за  со 
намена: Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат  КО ОЧИПАЛА   
,Општина Делчево 

   
како одговорен планер се назначува: 

 
 
 
 

.д.и.а Лилјана Ивановска Овластување број 0.0454 
 
 
 
 
 

Планерот е должен проектот  да го изработи согласно Законот за урбанистичко 
планирање(сл.Весник на РСМ бр. 32/20)  , како и другите важечки прописи и нормативи од 
областа на урбанизмот. 

 
 
 
 
Ноември 2021 
Струмица

 
 
 
 
Управител д.и.а. 
Лилјана Ивановска 
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ПРОЕКТНА  ПРОГРАМА  
 

за Урбанистички проект  вон опфат на урбанистички план со намена: Е1.13-
Површински соларни и фотоволтаични електрани за проектен опфат  КО ОЧИПАЛА   
,Општина Делчево 
(Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија-
фотоволтаични  електрани со инсталирана моќност до 1,6 MW ) 
Вовед 
Изработката на Урбанистичкиот проект ќе се изработи во согласност со просторните 
можности, постојната состојба, Проектната Програма, како и  според издадените 
Услови за планирање на просторот. 

 Проектната програма е изработена врз основа на член 62  од Законот за 
урбанистичко планирање (сл.Весник на РСМ бр. 32/20), 

Финансирањето на урабанистичкиот проект се врши согласно член 40 став 4 од 
Законот за  урбанистичко планирање (сл.Весник на РСМ бр. 32/20). 

  
ОПИС  НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ:  

- Предложениот проектен опфат е вон опфат на урбанистички план ,во  близина на 
градот Делчево. 

- Проектниот опфат на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план   
ги опфаќа КП 923; КП 924 и КП 963  КО ОЧИПАЛА   ,границите на катастраските 
парцели представуват проектен опфат 

-   Вкупната површина на проектниот  опфат изнесува 17608,22м2 ,односно 1.76 ha,  
     -   Границите на проектниот  опфат се детално прикажани во графичкиот прилог на  
         Проектната програма. 

 -Во непосредна близина е изградена електро-дистрибутивна мрежа. 
 -Теренот во проектниот опфат   е со пад со висински коти прикажани со 
детални точки од ажурираната подлога и се движат од 694мнв до 706мнв . - 
Пристапот до проектниот опфат е преку КП 920 КО ОЧИПАЛА  -запишана како јавен пат и 
на која има изведен   пристапен земјан пат.  
 

ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ГРАДБИТЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 
 

Според анализата на постојната состојба, Проектната програма, можностите за просторен 
развој треба да се движат во следните насоки: 
• Усогласување на УП со поставките на Просторниот план на РМ кои ќе бидат дефинирани 
воУсловите за планирање на просторот 
• Рационално искористување на градежното земјиште 
• Оптимално димензионирање и изградба на електро-енергетската инфраструктура 
• Дефинирање на заштитни коридори на инфраструктурните водови 
• Рационално користење на земјиштето и градбите со имплементација на услови за 
заштита и спасување и заштита на животната средина 
Цел на изработката на УП е да се урбанизира проектниот опфат со мали градби за 
производство на енергија со намена: 
 Е1.13- ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ . 
Останатите архитектонско урбанистички параметри се дефинираат согласно одредбите од 
Условите за планирање и законската регулатива.  
 Дефинирање на сите урбанистички, архитектонски и комунални параметри да се 
изработат според Правилникот за урбанистичко планирање (.сл.Весник на РСМ 
225/20;219/21) 

Урбанистичкиот проект треба да ги исполни и општите цели за планирање на просторот 
преку :  
• Рационално користење на земјиштето  
• Максимално вклопување на инфраструктурата со теренот  
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• Вградување мерки за заштита на природата и животната средина  
• Вградување мерки за заштита и спасување  
• Почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето  
 Класи  на намена: 
Планираните намени во рамките на проектниот опфат за Урбанистички проект вон 
опфат на урбанистички план се следните : 
Намената е дефинирана  Според  член 58 став 3 точка 14 од Правилникот за урбанистичко 
планирање(сл.Весник на РСМ бр. 225/20;219/21), мали градби за производство на енергија 
,односно согласно класификацијата на намени според член 77 од Правилникот за 
урбанистичко планирање(сл.Весник на РСМ бр. 225/20;219/21) ,основната намена се 
дефинира: 
 
Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ 
(Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија-
фотоволтаични  електрани со инсталирана моќност до 1,6MW ) 
Компатибилна  намена е дозволена согласно член 80,81,82 од Правилникот за урбанистичко 
планирање(сл.Весник на РСМ бр. 225/20;219/21) ,во овој случај се определува 
компатибилна намена Е1.8 - Инфраструктури за пренос на електрична енергија: 
меѓународни високонапонски надземни електрични водови, меѓуградски високо и 
среднонапонски надземни и подземни електрични водови и средно и нисконапонски водови 
од дистрибутивните мрежи со пратечките далноводски пилони столбови, трансформаторски 
станици, и помошни инсталации. 
Компатибилната  намена Е1.8 - Инфраструктури за пренос на електрична енергија,спаѓа во 
групата на класа на намени Е1 – Сообраќајни, линиски и други инфраструктури во која спаѓа 
и намената Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани,и се компатибилни 
според својот карактер.  
Компатибилната класа на намена служи исклучиво за функционирање на основната класа 
на намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани,со максимална 
застапеност од 40% според член 81 од Правилникот за урбанистичко планирање(сл.Весник 
на РСМ бр. 225/20;219/21) 
 
ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА ИНФРАСТРУКТУРАTA 
 
Инфраструктурното решение да се изработи според важечките прописи и да се 
прибават потребните Мислења и согласности од надлежните Институции. 

Да се прибават сите потебни податоци и мислења од надлежните Институции и 
комунални претпријатија, според Законот за урбанистичко планирање (сл.Весник на РСМ 
бр. 32/20), и истите да се вградат во проектот. 

Да се почитуваат постоечките и по потреба да се предвидат нови приклучоци на 
постојната инфраструктурна мрежа согласно добиените податоци од надлежните 
институции. 

Пристапот до проектниот опфат е преку КП 2790 КО ОЧИПАЛА   
 Урбанистичкиот Проект да се изработи согласно одредбите утврдени со Законот за 
урбанистичко планирање, (Сл.весник на РСМ бр. 32/20), Правилникот за урбанистичко 
планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20;219/21) и другата законска регулатива што го 
допира планирањето и намената на просторот 
 

Изработил 
м-р. арх. Лилјана Ивановска,  
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ПЛАНЕР

LILJANA IVANOVSKA,дипл. инж. арх.,ОВЛ.БР. 0.0454

НАРАЧАТЕЛ:    ANA SITNOVSKA DIMITROVSKA
      ул.Пролетерска бр. 3 Делчево

D.P.T.U.I."IDEA-KONSALTING"d.o.o.e.l.
ul.Bra}a Miladinovi br.41Strumica tel.034/552002  

lileivan@t-home.mk

РАЗМЕР:

Р = 1 :500
ЛИСТ БРОЈ:ДАТА:

УПРАВИТЕЛ:

LILJANA IVANOVSKA  д.и.а.

Технички број:

             03-230/2021

НOЕMВРИ 2021

СОРАБОТНИЦИ

УРБАНИСТИЧКИ  ПРОЕКТ  ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за намена

Е1.13 - Површински соларни и фотоволтаични  електрани (Градби за производство
на електрична енергија од обновливи извори на енергија-фотоволтаични  електрани со
инсталирана моќност до 1,6MW )со проектен опфат во К.О Очипала - Општина Делчево

1

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ  17608.22 m2

ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗРАБОТУВАЧ НА ПРОЕКТОТ

ДПТУИ ИДЕА -КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ СТРУМИЦА

лиценца за иработување на урбанистички планови бр .0081

одговорно лице Lилјана Ивановска

NASLOV NA PLANOT:

SODR@INA NA CRTE@:

Е1.13

ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

ГРАНИЦА И СОДРЖИНА  НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

( со инсталирана моќност до 1,6MW )



Катастарска општина: ОЧИПАЛА
ИМОТЕН ЛИСТ број: 482  ПРЕПИС

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1105-9116/2021 од 30.11.2021 08:33:50 1105-9116/2021

Одделение за катастар на недвижности Делчево

Датум и час на
запишување

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Правен основ на запишувањеДел на
недвижностАдреса / СедиштеИме и презиме / НазивЕМБГ / ЕМБС

Р
ед

 .б
р.

ЛИСТ А: ПОДАТОЦИ ЗА НОСИТЕЛОТ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

*** АНА  СИТНОВСКА-ДИМИТРОВСКА ПРОЛЕТЕРСКА 3, ДЕЛЧЕВО 1112-620/2021

Договор за дар потврден со ОДУ
бр.274/2021 од 21.05.2021г

Нотар Богданка Димитровска од
Делчево

1/1 25.05.2021 11:29:401

Катастарска
Викано место/улица

делосновен

Број на
катастарска

парцела
Право преземено
при конверзија на

податоците од
стариот ел.систем

Сопственост / сосопственост /
заедничка сопственост

Бр. на
евид.
лист

Бр. на пред. по кој
е извршено
запишување

Датум и час на
запишување

 Површина во
м2

 ПОДАТОЦИ ЗА ЗЕМЈИШТЕТО (КАТАСТАРСКА ПАРЦЕЛА) И ЗА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ

класакултура

ЛИСТ Б:

зз 1112-620/20217 58151292 ТРЛИШТЕ 25.05.2021 11:29:40СОПСТВЕНОСТн

зз 1112-1392/20214 7434923 ШТЕЖЕРОТ 04.11.2021 08:47:01СОПСТВЕНОСТпс

зз 1112-1391/20214 5149924 ШТЕЖАРОТ 03.11.2021 12:45:48СОПСТВЕНОСТпс

зз 1112-1407/20214 5026963 ШТЕЖАРОТ 05.11.2021 09:59:19СОПСТВЕНОСТпс

ОписШифра

Легенда на внесени шифри и кратенки:
Цела содржина од имотниот листПрепис

Тип Опис

Пасиштапс

Плодните земјиштазз

Ниван

СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ, ЕМБГ/ЕМБС ПРЕТСТАВУВА ЛИЧЕН
ПОДАТОК И ПОРАДИ ТОА ИСТИОТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИКАЖЕ***
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Одделение за катастар на недвижности Делчево

име и презиме, потпис

Овластено лице:

Дистрибутивен  систем на АКНМ.П.
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