УРБАНПРОЕКТИНГ
Друштво за проектирање, трговија и инженеринг – ДООЕЛ Велес
Адреса: ул.”Никола Оровчанец“ бр: 1, 1400 Велес, Р.Македонија
Тел./Фах. 043/222-744; 070/222-848
Mail: urbanproekting@yahoo.com

Goran
Trajkovs
ki

Digitally signed
by Goran
Trajkovski
Date: 2022.08.29
12:15:23 +02'00'

ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
за изработка на Изменување и дополнување на
урбанистички проект вон опфат на урбанистички план
со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични
електрани (за поставување на фотонапонски панели на земја)
на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1,
КО Град, Општина Делчево

Biljana
Taseva

Digitally signed by Biljana Taseva
DN: c=MK, ou=VAT - 4004007121369,
2.5.4.97=NTRMK-6229123, o=DPTI URBAN
PROEKTING DOOEL Veles, serialNumber=172590,
title=upravitel, sn=Taseva, givenName=Biljana,
cn=Biljana Taseva
Date: 2022.07.20 15:49:55 +02'00'

Технички број: 44/22

Jули 2022 година

ПРОЕКТ:

1

ПРЕДЛОГ ПРОЕКТНА ПРОГРАМА за изработка на Изменување и дополнување на
урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-површински
соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски панели на
земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина
Делчево
МЕСТО:
КО Град, Општина Делчево
ТЕХНИЧКИ БРОЈ:
44/22
ИНВЕСТИТОР:
ТДВИЛЗДПТУ АЛПИН-КОМ ДОО извоз-увоз Делчево

2

Содржина:
- Општ дел
-Тековнасостојба............................................................................................................3
-Лиценца за изработување на урбанистички планови..........................................6
-Решение за назначување на планери......................................................................7
-Овластувања за изработување на урбанистички планови .................................8
Проектна програма
- текстуален дел ............................................................................................................9
- графички дел ...........................................................................................................14

3

4

5

6

7

Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.С.Македонија бр.
32/20) и Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 225/20, 219/21 и
104/22), а во врска со изработка на Проектна програма за Изменување и дополнување
на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински
соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски панели на
земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина
Делчево УРБАНПРОЕКТИНГ дооел – Велес го издава следното
РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ

За изработка на Проектна програма за Изменување и дополнување на
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински
соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски панели на
земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина
Делчево , со технички бр. 44/22, како планер се назначува:
Планер потписник:
БИЉАНА ТАСЕВА диа, овластување бр. 0.0367

Планерите се должни проектната програма да ја изработат согласно Законот за
урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.С.Македонија бр. 32/20) и Правилникот за
урбанистичко планирање (Сл.Весник на Р.С.Македонија бр. 225/20, 219/21 и 104/22),
како и другите важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот.

УПРАВИТЕЛ:
Биљана Тасева
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Текстуален дел
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ПРОЕКТНА ПРОГРАМА
за Изменување и дополнување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички
план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за
поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП
4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево

ВОВЕД
Постапката за изработка на Изменување и дополнување на Урбанистички
проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и
фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП
4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево е
започната по иницијатива на инвеститорот АЛПИН-КОМ ДОО од Делчево.
Потребата од изменување и дополнување на Урбанистичкиот проект вон
опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични
електрани (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854,
КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево, произлегува од
потребата за промена на површината за градба 1.1.2 со намена Е1.13–Површински
соларни и фотоволтаични централи (фотонапонски панели за производство на
електрична енергија кои се градат на земјиште), настаната поради промена на
трасата на постојниот цевковод во градежната парцела, утврдена при расчистување
на теренот во градежната парцела за
реализација на градбите согласно
одобрението за градење.
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски
панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град,
Општина Делчево, предмет на изменување и дополнување, е одобрен со Решение од
Градоначалникот на Општина Делчево УП 1 - 08-2 од 05.04.2022 година.
Согласно член 56 став 4 од Законот за урбанистичко планирање (Службен
весник на Р.С.Македонија бр. 32/20) Урбанистичкиот проект од членот 58 став 6 се
спроведува со основен проект согласно со Законот за градење, според што, врз
основа на одобениот Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со
намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на
фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП
4037/1, КО Град, Општина Делчево, издадено е одобрение за градење бр. УП1 12-179
од 15.06.2022год. за број на градба 1.1.1 и Одобрение за градење бр. УП1 12-157 од
11.05.2022год. за број на градба 1.1.3 и 1.1.4, кое е правосилно во управната постапка.
Според член 59 став 8 од Правилникот за урбанистичко планирање (Службен
весник на Р.С.Македонија бр. 225/20, 219/21 и 104/22), содржината на изменувањето и
дополнувањето на урбанистичките проекти од член 51 на наведениот правилник, кое
се врши во тек на изградбата ја има истата општа структура како и урбанистичкиот
проект што се менува, во која се содржат само оние делови на урбанистичкиот
проект што се предмет на изменувањето и дополнувањето.
Проектната програма за изработка на Изменување и дополнување на
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински
соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски панели на
земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина
Делчево, е основ за изработка на Изменување и дополнување на Урбанистичкиот
проект вон опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и
фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП
4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево,
одобрен со Решение од Градоначалникот на Општина Делчево УП 1 - 08-2 од 05.04.2022
год., со што ќе се овозможи реализација на сите планирани градби со одобрениот
урбанистички проект.
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Согласно член 60 став 1 од Правилникот за урбанистичко планирање (
„Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 225/2020 , 219/2021 и
104/2022), текстуалниот дел од Урбанистичкиот проект содржи Проектната програма
заверена од барателот , во која се дадени опис на проектниот опфат, проектни
барања за градбите во рамки на проектниот опфат и проектни барања за
инфраструктурата.
Опис на проектен опфат
Проектниот опфат на Измена и допонување на Урбанистички проект вон
опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични
електрани (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854,
КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево, се совпаѓа со
проектниот опфат на одобрениот Урбанистички проект вон опфат на урбанистички
план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани (за
поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП
4856
и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево, одобрен со Решение од
Градоначалникот на Општина Делчево УП 1 - 08-2 од 05.04.2022год., односно со
Изменувањето и дополнувањето на урбанистичкиот проект нема промена на граница
на проектниот опфат.
Границата на проектниот опфат е следна:
Од југозапад и запад границата на проектниот опфат се движи по западната
граница на КП 4036/1,
- од север границата се движи по северната граница на КП 4036/1, КП 4855, и
КП 4856;
- од исток се движи по источната граница на КП 4856 се до КП 4851, врти во
правец према запад и се движи по јужната граница на КП 4856, 4854 и КП 4036/1, врти
према југ и продолжува во правец кон југ по источната граница на КП 4036/1 се до КП
4037/1, врти према запад, се движи по јужната граница на КП 4036/1 во правец кон
запад се до КП 4037/4, врти кон југ и се движи источната, јужната и западната граница
на КП 4037/4, се до пресекот со КП 4036/1 каде продолжува во правец према запад по
јужната граница на КП 4036/1 се до почетната точка.
Проектниот опфат ги опфаќа КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и КП 4037/4,
КО Град, Општина Делчево. Површината во рамки на опишанот проектен опфат
изнесува 34312м2 или 3,43ха.
Бидејки се работи за Изменување и дополнување урбанистички проект вон
опфат на урбанистички план, насловот на одобрениот проект останува непроменет,
единствено настанува промена на бројот на катастарската парцела која во
границите на проектниот опфат влегува како дел од КП 4037/1, која по одобрувањето
на урбанистичкиот проект, во катастарскиот операт се спроведува како КП 4037/4.
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Геодетско одредување на границата на проектниот опфат е дадена со
следните координати:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Y
7651138.652
7651144.985
7651148.22
7651146.71
7651146
7651145.61
7651145.09
7651144.79
7651144.52
7651144.36
7651144.32
7651138.06
7651154.77
7651149.31
7651140.44
7651134.64
7651120.55
7651146.48
7651150.79

X
4643619.482
4643615.692
4643613.75
4643614.87
4643615.55
4643616.12
4643616.93
4643617.58
4643618.34
4643618.99
4643619.14
4643651.58
4643652.56
4643661.17
4643684.27
4643715.98
4643803.35
4643804.97
4643804.14

N
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Y
7651158.56
7651168.11
7651178.84
7651189.95
7651194.39
7651205.94
7651213.7
7651202.97
7651182.05
7651156.79
7651138.87
7651123.15
7651112.02
7651104.52
7651091.98
7651083.79
7651071.94
7651060.23
7651054.03

X
4643806.08
4643809.13
4643808.49
4643890.5
4643907.15
4643921.84
4643928.42
4643938.31
4643952.7
4643970.74
4643980.52
4643989.11
4644001.18
4644011.88
4643998.31
4643988.27
4643967.27
4643935.94
4643908.65

N
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Y
7651047.14
7651047.32
7651047.05
7651042.33
7651039.77
7651086.17
7651101.53
7651132.52
7651138.23
7651138.24
7651138.17
7651138.04
7651137.83
7651137.57
7651137.28
7651137
7651136.74

X
4643878.96
4643850.86
4643816.54
4643798.73
4643786.33
4643683.48
4643649.42
4643651.25
4643621.64
4643621.39
4643621.11
4643620.88
4643620.67
4643620.54
4643620.49
4643620.52
4643620.62

Проектни барања за градбите во рамки на проектниот опфат
Основна цел за изработка на Изменување и дополнување на урбанстичкиот
проект вон опфат на урбанистички план е рационално искористување на земјиштето
во градежната парцела за производство на електрична енергија од обновливи извори
со искористување на сончевата енергија, во услови на енергетска криза, кое ќе биде
во функција на одржливиот развој и ќе овозможи ефикасно снабдување и
задоволување на сопствените потреби од електрична енергија, како и откуп на
вишокот на произведената електрична енергија.
Просторот во рамки на проектниот опфат на Изменување и дополнување на
урбанистичкиот
проект
вон опфат на урбанистичи план со намена Е1.13Површински соларни и фотоволтаични електрани (за поставување на фотонапонски
панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град,
Општина Делчево, е планиран со истата намена како и одобрениот урбанистички
проект: Е-инфраструктура, односно Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични
електрани согласно класификацијата на намени од член 77 од Правилникот за
урбанистичко планирање (Службен весник на Р.С.Македонија бр. 225/20, 219/21 и
104/22), во кој е утврдена една градежна парцела со пристап до истата преку
некатегоризиран пат од КП 5495/1.
Во градежната парцела е утврден простор определен со градежни линии во кој
можат да се постават повеќе градби, фотоволтаични панели кои ќе овозможат
производство на електрична енергија до 2,5MW како и изградба на трафостаници и
на кабелски приклучок за потребите на фотоволтаичната централа.
Со Изменување и дополнување на урбанистичкиот проект вон опфат на
урбанистичи план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани
(за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП
4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево, површината за градење на
градбите 1.1.1, 1.1.3 и 1.1.4 за кои е издадено одобрение за градење бр. УП1 12-179 од
15.06.2022 година и бр. УП1 12-157 од 11.05.2022год., останува непроменета, како и
трасата на нов приклучен 10 (20)kV кабелски вод помеѓу трафостаниците.
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Со Изменување и дополнување на урбанистичкиот проект вон опфат на
урбанистичи план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани
(за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855,
КП 4856 и дел од КП 4037/4, КО Град, Општина Делчево, се предвидува промена на
површина за градење 1.1.2 и промена на траса на постојниот цевковод со заштитен
појас, кој се наоѓа во градежната парцела, од што може да произлезе незначителна
промена на дел од внатрешниот сообраќај и зеленилото.
Трафостаниците спаѓаат во поединечната намена Е1.8–Инфраструктури за
пренос на електрична енергија и истата претставува комплементарна намена во
смисла на член 80 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на
Р.С.Македонија бр. 225/20, 219/21 и 104/22) т.е. намена што во градежната парцела ја
дополнува и служи исклучиво за функционирање на утврдената поединечна намена.
Во планскиот дел од урбанистичкиот проект да се даде урбанистичко решение
на опфатот со сите потребни урбанистички параметри, внатрешни сообраќајници и
партерно решение со хортикултура.
Проектни барања за инфраструктурата
Пристапот до градежната парцела да се обезбеди од јужната страна на
градежната парцела од постоен земјен пат односно некатегоризиран пат кој
претставува КП 5495/1, КО Град, Општина Делчево со пристап преку КП 4037/4 , КО
Град, Општина Делчево.
При изработка на Изменување и дополнување на урбанистичкиот проект да се
почитува заштитен појас на регионалнит пат Р 1302 ( Р-523) согласно член 40 од Законот
за јавни патишта, и да се предвиди соодветен заштитен појас на постојниот цевковод.
Инфраструкурата во градежната парцела да се дефинира согласно
податоците и насоките од надлежните институции за соодветните инфраструктури.
Сите водови да се водат подземно во јасно дефинирани инфраструктурни коридори.
Други барања
Изменување и дополнување на урбанистичкиот проект вон опфат на
урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични електрани
(за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854, КП 4855, КП
4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево, да се изработи врз основа на член
58 став 6 и член 59, став 6, точка 11од Законот за урбанистичко планирање (Службен
весник на Р.С.Македонија бр. 32/20) со кој урбанистички проект се уредуваат
поединечни градби односно групи на градби, инфраструктура, вон населените места
за кои што не постојат услови и/или економска оправданост за донесување на
урбанистички план, како што се ветерници, фотоволтаични плантажи и мали
хидроелектрани за производство на енергија.
Изменување и дополнување на Урбанистичкиот проект да се изработи на
ажурирана геодетска подлога заверена од Агенција за катастар на недвижности.
За изработка на Изменување и дополнување на урбанистичкиот проект вон
опфат на урбанистички план со намена Е1.13-Површински соларни и фотоволтаични
електрани (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 4036/1, КП 4854,
КП 4855, КП 4856 и дел од КП 4037/1, КО Град, Општина Делчево, ќе се користат
претходно издадените Услови за планирање на просторот со тех.бр.Y36121
изработени од Агенција за планирање на просторот и Решение за Услови за
планирање бр. УП 1-15 13/2022 од 12.01.2022год. од Министерство за животна средина
и просторно планирање, бидејки со Изменувањето и дополнувањето на
урбанистичкиот проект нема промена на проектниот опфат, а целите и наменската
употреба на земјиштето во проектната програма не се промениле во однос на
претходната, што е во склад со Прирачникот за водење на постапката за издавање на
Решение за услови за планирање на просторот врз основа на изработен елаборат за
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услови за планирање на просторот бр.24-7024/1 од 28.10.2021г. донесен од
Министертсво за транспорт и врски.
Изменување и дополонување на Урбанистичкиот проект да се изработи врз
основа на проектна програма одобрена од надлежен орган, мислења од државните
органи, институции, јавни претпријатија релевантни за проектниот опфат.
Урбанистичкиот проект да се изгработи во согласност со членовите 58, 59,60,
61 и 62 од Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на
Р.С.Македонија бр. 225/20, 219/21 и 104/22).
На урбанистичкиот проект да се изврши стручна ревизија согласно членот 62
став 5 од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Р.С.Македонија бр.
32/20).
Во член 57, став 2, од Законот за градење (Службен весник на Р.Македонија
бр.130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14,
28/14, 42/14, 115/14, 149/14,187/14,44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16,
132/16, 35/18, 64/18 и 168/18 и Службен весник на Р.С.Македонија бр. 244/19, 18/20 и
279/20) делот кој се однесува на фото-напонски панели за производство на
електрична енергија кои се градат на земјиште и ветерници се категоризираат како
градби од втора категорија, па оттаму согласно член 58, став 2 одобрение за градење
издава градоначалникот на општината, односно градоначалниците на општините во
градот Скопје.
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flara......f .t.."fi ".1fl

Bp: ocHona

1

3anonor 3a onurara yrpaBHa nocrar(a ("C-nyx6eH necuur<
Ha Peny6nuxa Mare4ouuia" 6p. 124115 u 76120 ), a no npcra co qneH 4, cran 3 og
3artoHor 3a c[poBeAyBar+,e ua llpocropHr.ror rr.rraH na Peny6-nura MaregoHuja
("C,ryx6en BecHnr( Ha Peny6anra Mar<e4ouuia" 6p.39 loa\ u 'areH 42, cran 9 og 3arcosor
:a yp6aHncruvKo nnaHuparbe ("Cnyx6en BecH14tt Ha Peny6lr.rra Cenepua Maregoxuja"
6p. 32120), Mr4Hrrcrepor 3a )r(r4BorHa cpeAr4Ha 14 npocropHo nnaHupaH,e, ro AoHece
Ha r{JreH 88 o4

cneAHoTo:

PEIIIEHI4E
ga

Ycnos[

ga nJraHxpar6e Ha

IIpocropor

i. Co oga Peureur,re sa Onurusa flenueoo, ce r.r3AaBaar Ycrogu 3a nnaHr,rpalbe Ha
flpocropor aa narpa46a Ha noBprrrr{HcKr,r conapu x $oronoarauvnu eaerrpanr.r ( :a
nocraByBarre Ha $otonanoHcKr rraHerru na :er"ria), na KII 403611, KII 4854, Kn 4855,
I([l 4856 !r ger o4 I(n 4037 l1.,KO fpag, Onmruna ,{eavero.
Bt<ynuara noBprxr,rHa Ha npeAMerHr4or on(tar u3HecyBa 3,44ha.
Ipegnugeuara nor(nocr Ha noBprrrr4Hcr(r4Te conapH u $oronorrauuun
e,rrer(rpaHr.r rie 6rage go 2,5MW.

rrnaHr4palte Ha npocropor o,q roqKa 1Ha osa Peruesue,
n:pa6oreun og Areuqula'ra 3a rrnaHupabe Ha rrpocropor co rex.6p. Y36121 ce cocraBeH
4e,l ua Peueuuero.
3. Pea.nr.r:aqu jara :a r.rsrpa46a Ha floBprxrrHcro.r conapfi u cforonorralrunu
ener{rpaHr4 ( :a nocranyoan e na $oronanoHcr(u rraHeJrn Ha :ertlja), Ha I{II 4036/1, KII
4854, Kn 4855, KII 4856 u p,et ot l{fl 403711,ItO fpag, Onrurnna ,[e:rueao, 6u rpe6aro
Aa npeAlr3Brrr(a lro3r,rrrlBHr4 r,rMnyncn u e$erru Bp3 qenoro HenocpeAHo or(py]r{yBarbe
oA acner{r Ha [oBr4coKa opraHlrsaqraia, uu$pacrpynrypHa orrpeMeHocr rz ypelHocr Ha

2. Yc,ronure 3a

MaKC14Ma,qHO

[Oqr4TyBa]6e

14

BrpaAyBa]r,e Ha HOpMaT]rBr4Te

14

CTaHAapAr,r 3a

3aurrlra

Ha

)t(t4BoTHa cpeA14Ha.

qel

3aurura H yHanpeAyBaH,e Ha )r(LrBorHara cpeAuHa npu
sa r.r:rpag6a Ha noBprxr4Hcr(u conapr4 u $orono.nrauuHu e,{eKrpaHH (:a nocranynarre
Ha cforoHanoucKrr rraHerrr4 na seuia), na I(ll 4036/1, Kll 4854, I{tl 4855, I{fl 4856 u 4er
op,I{tl 4037 11,ltO fpa,q, Onunusa ,[elueno, norpe6uo e Aa ce ror{r4rynaar o4peg6rare
4. Co

Aa ce o6e36eAu

npon14tltaHu Bo 3ar{oHcr(ara perynaruBa og o6;racra Ha 3a[rrr4Ta Ha )Kr.rBorHa cpeA14Ha u
noA3ar(oHCI{r.rTe aI(TLi AoHeceHr,r Bp3 H}.rBHa ocHoBa.
l\'lxHstrepcrBo

xxBorHa cpeAxHa x npocropHo nraHupalr,€
Ma(eAoHxja
nnoL rdr ,.npecsera Loropoarqa" 6p. l. Cxonip
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r{ npocTopHo nraHr,rpaH,e

CEITTOP 3A IIPOCTOPHO II,'IAH14PATI,E

DEPAR'I A\4FNTI

P[R PLANITII(I]\4 HAPESINOR

5. flpu

4oHecyBarbero Ha OAnyr(a 3a c[poBeAyBa H,e vttt Oglyra :a ue
c[poBeAyBarse Ha crpareurcr(a oqeHa 3a npeAMerHara 40r<yueuraquja 3a r43rpaA6a Ha
noBprxr4Hcr([r conapr4 ra cf oroco:rrauuHr,r ener(TpaHrz ( :a nocraByBaH,e Ha
cforoHanoucrc.r naHerrr4 ua serraia), Ha I(ll 4036/1, KII 4854, IflI 4855, Kll 4856, Ae, oA
Kn 4C37 11, ItO fpag, Oluruua fielveno, 3aAo-[)r{urenHo Aa ce 3eMar Bo rrpeiqBxA
nperxoAHoHaBegeuure :a6ereur(r4, Kar(o r.r sa6eaerxr(r4re oA cer{TopcKvre o6lacrn
oncfareuu co [Ipocropnuor n.rraH Ha Peny6,runa Mare,qonuja.
OEPA3/IOXEHI4E

OnuruHa ,{enveno, Bp3 ocHoBa Ha rureH 42 ctas 4 og 3ar<ouor:a yp6aulrcruur<o
n,raHrapame ("C-n. BecHur( Ha PCM" 6p. 32120),), rro,qHece 6apame npeKy e-yp6aHtr3aM,
co 6pof Ha rrocrarKa ytl 39843 4o AreHquiara 3a rr.naHrpaH,e Ha npocropor, npery
e.ler{rpoHcr(uor cucrena e-yp6aHr.r3aM, AOCTaBu 6aparae 3a r43AaBaBe Ha vC,rosu:a
nnaHnpaH,e Ha flpocropor :a ra:rpag6a Ha noBprxr4Hcr(r4 conapr4 u
$oroco,rranuHn
eneKrpaHu (:a nocraoyname Ha iforoHanoHcr(u naHe.rrr4 Ha:emia), ua I(ll 4036/i, Kll
4854, I{I 4855, Kn 4856 u sen ol, t{tl 4037 11,l(O fpag, Onurrusa ,[e.nveno. BxynHara
roBprxr4Ha Ha npeAMerHlror on$ar n3HecyBa 3,44 ha. flpe4Bn4euara Mo(Hocr Ha
noBprxrrHCr{ure conapu n cforoooaranuH14 erer{rpaHu rie 6r.r4e go 2,5MW.
CoraacHo ,tteu 42 crao B og 3anonor:a yp6auacruuKo rrnaHlrpar.e (,,Ca. necHr.u<
ua PCM" 6p.6p.32120), Areuqnjara 3a nnaHHpabe Ha npocropor rrz u:pa6orlr yc,rosr.r
3a nnaHr4parbe Ha npocropor:a u:rpag6a Ha noBpr-ur4Hcr(r4 conapu u
$orooo,rrauvHa
e.[eKTpaHr4 (ea nocranynane ua tforouanoHcr(r4 naHe.rrr4 Ha senala), na I(II 4036/1, KII
4854, I(|I 4855, KII 4856 n ge, on l{tl 403711, KO fpa,q, Onurrr,na fie.nveno H rr{ AocraB}r
go MuHucrepcrBoro 3a )Kr{BorHa cpeAr.rHa n flpocropHo nnaHr,rpabe no4 6p. V[1-15
13I2022 on 03.01.2022 roAaHa.
Ycaosu 3a nnaHr4parie Ha npocropor :a u:rpag6a Ha noBprxr,rHcnr4 conap, tr
cforono,rrauvHu ere(TpaHr4 ( :a nocranynan e na cporoHanoHcr(r4 naHe-[r4 r.ra :enja), ua
Rn 4C3611, I(n 4854, Ittl 4855, KII 4856 u Aen oA t<II 4037/1, I(O fpag, Onruruua
.{e.nueno, npercraByBaar Bne3Hr-r napaMerp14 r.r cMepHurl14 npu ,,naHr4paH,ero Ha
flpocropor r'1 nocraByBaHrero Ha rr.rraHcKr4Te KoHr]e[r]r414 r,r perueHuia flo ctrre o6,racru
peneBaHrH14 3a rrnaHtrpaH,eTo Ha rrpocropoT.

3arayunlrre corneAyBaH,a, gerfuuupaun so Vcrosr4re 3a nnaH14patl,e Ha
rrpocropor r(ou npor'r3neryBaar oA "flpocropnraor nnaH Ha Peny6-nura Maregouuja",
npercraByBaar o6np:ynaur<r,r at(Tr,{BHocrr,r Bo rroHaraMolrlHoro nJIaHLiparl,e Ha
npocropoT.

Bp: ocuoca Ha ropeHaBeAeHoro, a cor.[acHo r{,rreH BB og 3arouor 3a onurara
ynpaBHa rocrarrKa ("C,,r. necur,rx sa PM" 6p. 124115 u 76120\, MuHucrepcrsoro :a
MrHxcrepcrBo
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)r(lrBorHa cpeAr'rHa 14 npocropHb nnaHr4parLe fo AoHece oBa perxeHue 3a ycnoBH 3a
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eJreKrpaHr.r ( ra nocrarynalse Ha
OoroHanoHCKr4 naHer[r Ha 3eMia), Ha Kn 4036/1, KII
4854, Kn 4855, KII 4856 u 4en op, KII 4037
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{erveno,

Kar(0 Bo Ar{cno3LtTr4BOT.

Ynacrso 3a npaBHo cpeAcrBo: flporun ona peuresue 3acerHarara ianHocr u
opraHor roj ro nogrorcyBa n.[aHcr(r4or Aor(yMeHT Mo]r(e Aa uziasu >xan6a oo por< og 15
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IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
2002 - 2020

MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROT
Sektor:

Sintezni karti
Tema:

Bilans na namena na povr{inite
Koristewe na zemji{teto

Karta br. 20
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AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROT
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IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
2002 - 2020

MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROT
Sektor:

Sintezni karti
Tema:

Tehni~ka infrastruktura
Vodostopanska i energetska infrastruktura
Legenda:
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IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
2002 - 2020

MINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROT
Sektor:

Sintezni karti
Tema:

Za{tita na `ivotnata sredina

Reonizacija i kategorizacija na prostorot za za{tita
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Granici na regioni za upravuvawe
so `ivotnata sredina
Za{tita na prostori so prirodni
vrednosti

Rekultivacija na degrad. prostori
Upravuvawe so zagad. na vozduh i voda
Za{tita na reki so naru{en kvalitet
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GEO ING Del~evo
Trgovsko dru{tvo za geodetski
raboti i uslugi

GEO ING Del~evo
Trgovsko dru{tvo za geodetski raboti i uslugi

Investitor:
DPTU ALPIN KOM

PREDMET NA RABOTA:
Izrabotka na a`urirana geodetska podloga

RAZMER 1:1000
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