
 

 

                  
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА  
фотоволтажна плантажа со моќност до 4MW на КП 1422/1, 

дел од КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, 
КП 1429 и КП 1430  - КО Пехчево, Општина Пехчево  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изработувач: 
ДППИ ТАЈФА-ПЛАН ДОО СКОПЈЕ 

 
тех. бр. 002/01/22 

Скопје, Декември 2022 
 
 

Друштво за планирање, проектирање и 
инжинеринг ТАЈФА ПЛАН, ДОО Скопје 
ул. "Васил Главинов" бр. 3-2/8  
тел. ++389(0) 02 32 11 109 
e-mail: tajfa.plan@gmail.com  
ЕДБ: МК4030008046019 
 

 



 

 

 
 
 
Место: КП 1422/1, дел од КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 

1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 - КО 
Пехчево, Општина Пехчево  

Нарачател:  ФОТОВОЛТ МЕ - Струмица 

Предмет: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА фотоволтажна 
плантажа со моќност до 4MW на КП 1422/1, дел од 
КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 
1428, КП 1429 и КП 1430 -       КО Пехчево, Општина 
Пехчево  

Извршител: Друштво за планирање, проектирање и 
инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје 

Адреса: ул. „Васил Главинов“ 3-2/8, 1000 Скопје 

Телефон: 02 / 3211 109 

E-mail: tajfa.plan@gmail.com 

Технички број: 002/01/22 

Датум на изработка: Декември 2022 год. 

 

 

 

 

Изработил:  

Наташа Влчевска-Савиќ, диа  
 

Гордана Караѓуле-Ристеска, диа 
  

 
 
 
 

УПРАВИТЕЛ 
Наташа Влчевска Савиќ, д.и.а. 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ГРАФИЧКИ ДЕЛ 

ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

- Услови за планирање на просторот 
2. Пошироко опкружување – сателитска снимка 
3. Ажурирана геодетска подлога          1:2000 
4. Инвентаризација на снимен изграден градежен фонд, вкупна физичка 

супраструктура и комунална инфраструктура           1:500 
5. Урбанистичко решение на градежна парцела    1:500 
6. Разработка на градежната парцела 
7. Проектно решение на динамички сообраќај и нивелманско решение 1:500 
8. Проектни решенија на приклучоците, објектите и водовите на внатрешниот 

развод на сите комунални инфраструктури      1:500 
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ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) - Фото-напонски панели за производство на 

електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 4MW на КП 
1422/1, КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и 

КП 1430  

КО Пехчево, Општина Пехчево 

 

 

 

ОПШТ ДЕЛ 
- Тековна состојба 
- Лиценца за изработка на урбанистички планови 
- Овластувања на планери 

 
 

ПЛАНСКА ПРОГРАМА 
 
ТЕКСТУАЛЕН ДЕЛ: 
 

- ВОВЕД 
- ПОДРАЧЈЕ НА ПЛАНСКИ ОПФАТ 
- СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБИ И МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ НА 

ПОДРАЧЈЕТО ВО РАМКИ НА ОПФАТОТ 
- ОПШТИ ЦЕЛИ НА ПЛАНИРАЊЕТО И ПРОГРАМСКИТЕ СОДРЖИНИ ШТО 

ТРЕБА ДА БИДАТ ПРЕДМЕТ НА ПЛАНИРАЊЕТО 
- ПОСЕБНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНИРАЊЕТО И ПРОГРАМСКИТЕ СОДРЖИНИ ШТО 

ТРЕБА ДА БИДАТ ПРЕДМЕТ НА ПЛАНИРАЊЕТО 
- ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА, 

ИНФРАСТРУКТУРА И СООБРАЌАЕН ПРИСТАП 
- СОДРЖИНА 
 
 

ГРАФИЧКИ ДЕЛ / ПРИЛОЗИ: 
 
1. Потврда од Општина Пехчево 
2. Ажурирана геодетска подлога   
3. Топографска карта на пошироко опкружување 
4. Намена на земјиштето 
    

 



 

 

Врз основа на одредбите од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на 
РСМ бр. 32/20), а во врска со изработка на Проектна програма за изработка на 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА 
НА ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) -  Фото-
напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на 
земјиште со моќност до 4MW на КП 1422/1, КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, 
КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 - КО Пехчево, Општина Пехчево, Друштво за 
планирање, проектирање и инженеринг ТАЈФА-ПЛАН ДОО Скопје го издава 
следното 

 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ 

 
 

 
За изработка на Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ 

ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ 
СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) -  Фото-напонски панели за 
производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 
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Проектна програма за изработка на УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН 
ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ПОВРШИНСКИ 

СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ (Е-1.13) -  Фото-напонски 
панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште 

со моќност до 4MW на КП 1422/1, КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 
1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 - КО Пехчево, Општина Пехчево 

- ВОВЕД 

Согласно член 58, став 6, како и член 62, став 3 од Законот за урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РСМ бр. 32/20) пред изработка на Урбанистички 
проект вон опфат на урбанистички план се изработва проектна програма. 
Согласно тоа, како и врз основа на член 60, точка 1 од Правилникот за 
урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 225/20 и 219/21) проектната 
програма ја изработува и заверува барателот за одобрување на проектната 
документација. Со неа се утврдува границата и содржината на планскиот 
опфат и истата се состои од текстуален и графички дел. 

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за изградба на површински соларни и фотоволтаични 
електрани (Е-1.13) - Фото-напонски панели за производство на електрична 
енергија кои се градат на земјиште со моќност до 4MW на КП 1422/1, КП 
1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 - КО 
Пехчево, Општина Пехчево треба да овозможи изработка на урбанистички 
проект со кој ќе се уреди намената и начинот на користење на земјиштето, 
условите за градење и идејните проекти на градбите во рамките на 
дефинираниот проектен опфат.  

- ПОДРАЧЈЕ НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ 

Просторот кој е предмет на изработка на урбанистичкиот проект се наоѓа на 
територијата на Општина Пехчево, во КО Пехчево, на некатегоризиран пат и 
истиот се наоѓа вон опфат на урбанистички план.  
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Во рамките на границите на проектниот опфат влегуваат катастарските 
парцели КП 1422/1, КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 
1429 и КП 1430 - КО Пехчево, Општина Пехчево, со следниве координати: 

          X=4626999.3480    Y=7656875.2660 
          X=4627016.5630    Y=7656910.6730 
          X=4627032.9890  Y=7656945.6080 
          X=4627056.1270    Y=7656995.5460 
          X=4627079.8960    Y=7657044.4410 
          X=4627099.8230    Y=7657084.3930 
          X=4627098.4650    Y=7657085.2080 
          X=4627086.6390    Y=7657084.8790 
          X=4627054.8570  Y=7657100.6420 
          X=4627055.2950    Y=7657104.8540 
          X=4627032.2250    Y=7657108.9570 
          X=4627016.8060    Y=7657111.9090 
          X=4626997.8530    Y=7657078.9300 
          X=4626983.2400    Y=7657051.4080 
          X=4626971.0110    Y=7657022.4020 
          X=4626962.9980    Y=7657032.0730 
          X=4626938.4880    Y=7657055.3970 
          X=4626931.4580    Y=7657046.1060 
          X=4626924.0970    Y=7657040.5840 
          X=4626911.7960    Y=7657038.8400 
          X=4626901.3990    Y=7657038.5820 
          X=4626892.1980    Y=7657025.1160 
          X=4626873.6990    Y=7657015.9120 
          X=4626863.5290    Y=7656988.9800 
          X=4626843.7430    Y=7656978.2810 
          X=4626824.4690    Y=7656967.5280 
          X=4626808.6480    Y=7656956.4830 
          X=4626813.3500    Y=7656951.2470 
          X=4626838.0480    Y=7656938.4590 
          X=4626851.0040    Y=7656932.7450 
          X=4626871.6340    Y=7656923.0570 
          X=4626879.9850    Y=7656918.0400 
          X=4626904.0050    Y=7656906.1240 
          X=4626922.3560    Y=7656900.1100 
          X=4626954.7610    Y=7656890.8470 
          X=4626972.2320    Y=7656885.6310 
          X=4626999.3480    Y=7656875.2660 

 Границите на проектниот опфат се прикажани во графичкиот дел на оваа 
проектна програма. Површината на проектниот опфат изнесува 32492,43 m², 
односно 3,24 ha. 
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- СПЕЦИФИЧНИ ПОТРЕБИ И МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН 
РАЗВОЈ 

Просторот кој е предмет на изработка на урбанистичкиот проект се наоѓа на 
територијата на Општина Пехчево, во КО Пехчево, на некатегоризиран пат и 
истиот се наоѓа вон опфат на урбанистички план. Урбанистичкиот проект вон 
опфат на урбанистички план, ќе се изработи за утврдениот проектен опфат, 
дефиниран со линија и прекршочни точки, во рамки на кој ќе се формира 
градежна парцела на земјиштето кое е во приватна сопственост. Со оглед на 
тоа што станува збор за само една градежна парцела до која ќе се пристапува 
преку постојниот некатегоризиран пат, односно не се предвидува систем на 
сообраќајници и градежни парцели, како најрационална постапка за 
урбанизација на просторот се наметнува изработка на урбанистички проект. 

- ОПШТИ ЦЕЛИ НА ПЛАНИРАЊЕТО И ПРОГРАМСКИТЕ 
СОДРЖИНИ ШТО ТРЕБА ДА БИДАТ ПРЕДМЕТ НА 
ПЛАНИРАЊЕТО 

Урбанистичкото планирање функционира за остварување на целите чие 
остварување се обврска на сите учесници во процесот на изработувањето, 
донесувањето и спроведувањето на урбанистичките проекти.  

Целите на урбанистичкото планирање се остваруваат со применувањето на 
начелата на урбанистичкото планирање и уредувањето на просторот во 
процесот на изработување, донесување и спроведување на урбанистичките 
проекти. 

Основа за изработка на урбанистичкиот проект се Условите за планирање на 
просторот и оваа проектна програма. Урбанистичкиот проект се изработува врз 
основа на методологијата која произлегува од одредбите утврдени со Законот 
за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр. 32/20), Правилникот 
урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр. 225/20 и 219/21) и Законот за 
урбано зеленило (Сл. весник на РМ бр. 11/18).  

Планските решенија треба да бидат засновани на сознанијата и заклучоците 
изведени од анализата на постојната состојба, како и на податоците добиени 
од правните субјекти од областа на комуналната инфраструктура, културното 
наследство, заштитата и спасувањето и сл. 

- ПОСЕБНИ ЦЕЛИ НА ПЛАНИРАЊЕТО И ПРОГРАМСКИТЕ 
СОДРЖИНИ ШТО ТРЕБА ДА БИДАТ ПРЕДМЕТ НА 
ПЛАНИРАЊЕТО 

Со урбанистичкиот проект треба да се формира градежна парцела на КП 
1422/1, КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 
1430 - КО Пехчево, Општина Пехчево, да се дефинираат површините за 
градба на предвидените објекти и урбанистичките параметри, да се приложи 
идеен проект за предвидениот објект во рамки на градежната парцела, да се 
дефинира решението на внатрешниот динамичен и стационарен сообраќај и 
приклучокот на пристапниот пат, севкупното уредување на партерот и 
зеленилото во градежната парцела, како и да се дадат решенија за 
инфраструктурата. 
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Предвидената намена на градежната парцела, според класификацијата на 
градбите и намените од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. весник 
на РМ бр. 225/20 и 219/21) е Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И 
ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ. 

Со урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план, ќе се 
дефинираат архитектонско – урбанистички параметри за изградба на Фото-
напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на 
земјиште со моќност до 4MW, вклучително со придружни објекти. 

Точната просторна диспозиција и организација на сите градби ќе биде 
разработена со урбанистичкиот проект. 

Од технички аспект, при изработка на проектната документација да се има 
во предвид дека локација на фотоволтажната плантажа (централа) со моќност 
до 4MW се наоѓа во  КО Пехчево, Општина Пехчево и има површина од 
32492,43 m².  

Согласно Законот за урбано зеленило, во рамките на градежната парцела да 
се предвидат зелени површини на најмалку 20% од површината на парцелата. 

- ПРОЕКТНИ БАРАЊА ЗА КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА, 
ИНФРАСТРУКТУРА И СООБРАЌАЕН ПРИСТАП 

Со урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план потребно е да се 
обезбеди квалитетна комунална инфраструктура, во согласност со можностите 
и капацитетите на локалитетот. 

Со урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план ќе бидат 
дефинирани трасите на основните инфраструктурни водови за кои е пожелно 
да се водат подземно во јасно дефинирани инфраструктурни коридори, а 
согласно добиените податоци и информации од органите на државната управа 
и други субјекти. 

Со урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план се планира 
сообраќаен пристап до локалитетот да биде преку некатегоризираниот пат на 
запад од проектниот опфат. 

- СОДРЖИНА 

Содржината и графичката обработка на урбанистичкиот проект треба да 
бидат во согласност со член 60 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. 
весник на РСМ бр. 32/20) и со одредбите од Правилникот урбанистичко 
планирање (Сл. весник на РСМ бр. 225/20 и 219/21). Урбанистичкиот проект ќе 
се изработува врз ажурирана геодетска подлога, насоките од оваа проектна 
програма, просторни анализи на постојната состојба и можностите за развој. 

При изработка на урбанистичкиот проект потребно е да се обезбедат 
податоци од надлежните институции во врска со постојната комунална 
инфраструктура, културно наследство, мерки за заштита и спасување и сл. 

Покрај урбанистичкото решение на градежната парцела, составен дел од 
урбанистичкиот проект се и идејните проекти за објектите во рамките на истата. 
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 Македонски Телеком АД - Скопје  

Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје 

 
Бр: 42149 

Дата: 04.04.2022 

  
До 
Друштво за планирање, проектирање и инженеринг 
ТАЈФА ПЛАН ДОО Скопје 
Ул. Васил Главинов бр. 3-2/8, 1000 Скопје 
 
 

 
Ваше упатување Барање на податоци и информации 

Наше контакт лице 
Перо Ѓорѓески, Елизабета Манева 

Телефон 
+389 70 200 736; +389 70 200 571 

Во врска со Известување за планирани и постојни тк инсталации 

 
 

Почитувани, 

Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за изработка  на   
УП вон ОПФАТ на УП за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) -  Фото-напонски 
панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 4MW на КП 1422/1, КП 
1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429, КП 1430, КО Пехчево, О.Пехчево, Ве известуваме 
дека во границите на планскиот опфат нема постојна МКТ инфраструктура. 

Напомена: Информациите содржани во овој документ се доверливи и тие се наменети за користење само од страна на 
примателот. Примателот е обврзан да превземе разумно ниво на грижа заради заштита на доверливите информации 
содржани во документот. Воедно, примателот е обврзан документот или било кој дел од неговата содржина да не го открива 
или дистрибуира на трети лица кои не се засегнати со актуелниот предмет, а заради спречување на можни злоупотреби. 

 

Со почит, 

Македонски Телеком АД Скопје  

                     По овластување на  

Директор на сектор за пристапни мрежи 

                          Васко Најков 

                                         

mailto:kontakt@telekom.mk
http://www.telekom.mk/
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09-42/2 
31.03.2022 година 

Локална урбанистичка планска 
документација за изработка на урбанистички проект вонопфат на УП за изградба на 

површински соларни фотоволтаични електрани со моќност до 4MW на 

КП1422/1,1423,1424,1425,1426,1427,1428,1429,1430 КО Пехчево.

Берово

2467/1 28
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                                                                                                                  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

                                             Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

                                                                                                        Бр. 10-26/4 – 69 од 06.04.2022 год   

                                                                                                                                                      Скопје 

Одговорно лице: Марко Бирачоски 

Контакт телефон: +389 72 933 219 

Предмет: Издавање на податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура oд 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје 
  

Почитувани, 
Во врска со Вашиот допис број 0307-054 од 30.03.2022 година, со кој барате да Ви издадеме податоци за 
електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за изработка на Барање за 
податоци по УП вон ОПФАТ на УП за изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани (Е-1.13) - Фото-
напонски панели за производство на електрична енергија кои се градат на земјиште со моќност до 4MW на КП 
1422/1, КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 - КО Пехчево, О.Пехчево, Ве 
известуваме дека во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци:    
 

 110(35)kV  Трафостаница  
 110kV Подземна мрежа 
 110kV Надземна мрежа 
 35kV Подземна мрежа 
 35kV Надземна мрежа 

 
 10(20)/0.4kV Трафостаница 
 10(20)kV Подземна мрежа 
 10(20)kV Надземна мрежа 

 
 0.4kV Подземна мрежа   
 0.4kV Надземна мрежа 

 
 Друго – Нема електрична мрежа во сопственост на ЕВН. Приклучувањето на објектот на дистрибутивната 

електроенергетска мрежа се врши во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија. По 
направена првична анализа, нема можност за приклучок на производителот на постојната дистрибутивна мрежа." 

 
Составен дел на овој одговор е и прилог – графички приказ (подлога во pdf и dwg формат со соодветно 
обележани леери) со вцртани електроенергетски објекти и инфраструктура според податоците од службената 
евиденција.  
 
НАПОМЕНА: Податоците кои ви ги даваме се од наша службена евиденција и постои можност да има 

отстапување во точноста на координатите на електроенергетските објекти на терен. Задолжително да се изготви 
ажурирана геодетска подлога која треба точно да ги претставува положбените и висинските податоци за сите 
видливи природни и изградени објекти под и над површината на земјата во рамки на опфатот. 
 
Препорачуваме при изработката на планската документација, а соодветно на типот на документација за која се 
бараат податоци, да се планираат (вцртаат) траси во тротоарите од двете страни, во кои би се положувале 
електроенергетски објекти од различни напонски нивоа и маркици за трансформаторски станици (согласно 
потребната потрошувачка). Премините преку пат да се предвидат да бидат согласно стандардите за премин на 
електроенергетска инфраструктура. 
 
Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните правила за 
дистрибуција на електрична енергија 
 
При  постоење на подземна инфраструктура во дадениот опфат, потребно е да се обратите до најблискиот 
Корисничко Енерго Центар, за проценка дали е потребно присуство на стручен вработен на лице место при 
реализирањето на активностите во предметниот опфат. 
 
Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање. 
  

Со почит, 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
Oддел Мрежен Инженеринг 
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ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

1. Вовед 
Со изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 

1422/1, дел од КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 
1430 - КО Пехчево, Општина Пехчево, со намена Е1.13 – површински соларни и 
фотоволтаични електрани се обезбедуваат услови за планирање на просторот за 
градба, која ќе биде реализирана од страна на корисниците на земјиштето. 

Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план е изработена во 
согласност со Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр. 32/20), 
Законот за урбано зеленило (Сл. весник на РМ бр. 11/18) и Правилникот 
урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20 219/21 и 104/22). 

Целта на изработка на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план е 
да се дефинираат услови за изградба на објекти со намена Е1.13 – површински 
соларни и фотоволтаични електрани, притоа водејќи сметка со предложеното 
урбанистичко решение да се предвидат хумани услови за уредување на просторот. 

Општ метод на работа при изработка на локалната урбанистичка планска 
документација претставува почитување и примена на низа норми и определби кои се 
последица на научни сознанија во областа на планирањето и урбанизмот, степенот 
на економско-општествениот развој на локалитетот, како и сознанија за неговиот 
иден развој. 

2. Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот 
опфат 

Предметниот локалитет се наоѓа на територијата на Општината Пехчево, во КО 
Пехчево. Планскиот опфат ги опфаќа КП 1422/1, дел од КП 1423, КП 1424, КП 1425, 
КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 - КО Пехчево, Општина Пехчево. 

Границата на планскиот опфат е прикажана во графичките прилози и е 
дефинирана со следниве координати на прекршните точки: 

 
          X=4626999.3480    Y=7656875.2660 
          X=4627016.5630    Y=7656910.6730 
          X=4627032.9890  Y=7656945.6080 
          X=4627056.1270    Y=7656995.5460 
          X=4627079.8960    Y=7657044.4410 
          X=4627099.8230    Y=7657084.3930 
          X=4627098.4650    Y=7657085.2080 
          X=4627086.6390    Y=7657084.8790 
          X=4627054.8570  Y=7657100.6420 
          X=4627055.2950    Y=7657104.8540 
          X=4627032.2250    Y=7657108.9570 
          X=4627016.8060    Y=7657111.9090 
          X=4626997.8530    Y=7657078.9300 
          X=4626983.2400    Y=7657051.4080 
          X=4626971.0110    Y=7657022.4020 
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          X=4626962.9980    Y=7657032.0730 
          X=4626938.4880    Y=7657055.3970 
          X=4626931.4580    Y=7657046.1060 
          X=4626924.0970    Y=7657040.5840 
          X=4626911.7960    Y=7657038.8400 
          X=4626901.3990    Y=7657038.5820 
          X=4626892.1980    Y=7657025.1160 
          X=4626873.6990    Y=7657015.9120 
          X=4626863.5290    Y=7656988.9800 
          X=4626843.7430    Y=7656978.2810 
          X=4626824.4690    Y=7656967.5280 
          X=4626808.6480    Y=7656956.4830 
          X=4626813.3500    Y=7656951.2470 
          X=4626838.0480    Y=7656938.4590 
          X=4626851.0040    Y=7656932.7450 
          X=4626871.6340    Y=7656923.0570 
          X=4626879.9850    Y=7656918.0400 
          X=4626904.0050    Y=7656906.1240 
          X=4626922.3560    Y=7656900.1100 
          X=4626954.7610    Y=7656890.8470 
          X=4626972.2320    Y=7656885.6310 
          X=4626999.3480    Y=7656875.2660 

 Границите на проектниот опфат се прикажани во графичкиот дел на оваа 
проектна програма. Површината на проектниот опфат изнесува 32486,58 м², односно 
3,24 ha. 

Пристапот во парцелата е овозможен од источната страна. 

3. Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето во 
близина на проектниот опфат и неговата околина 

Проектниот опфат кој е предмет на уредување со Урбанистички проект вон опфат 
на урбанистички план, не бил предмет на планирање и уредување во минатото и 
како таков е опфатен со Просторниот план на Република Македонија, донесен на 
11.06.2004год. од Собранието на Република Македонија. 

Следствено, локацијата која е предмет на Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план е покриена со Услови за планирање на просторот за изградба на 
објект со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани, КО 
Пехчево, Општина Пехчево, со технички бр. Y04222 од Април 2022 година, за кои е 
издадено Решение за Услови за планирање од Министерството за животна средина 
и просторно планирање со бр. УП1-15 665/2022 од 13.04.2022 година. 

Условите за планирање се базираат исклучиво врз Просторниот план на РМ и се 
прилог кон оваа Документациона основа. 
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4. Податоци за природни чинители 
Природни и климатски карактеристики 
Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и 

обележја создадени од природата, а без учество и влијание на човекот. Во нив 
спаѓаат географската и геопрометна положба на подрачјето, рељефните 
карактеристики, геолошки, сеизмички, педолошки и климатски карактеристики. 
Предметната локација се наоѓа северозападно од населено место Пехчево на 
надморска височина од 990метри. 

4.1 Климатски карактеристики 
 Во овој предел владее умерено-континентална клима со модификација на 

климата во високите планински. 
Средно годишна температура на воздухот во пределот изнесува 8,7°С. Најстуден 

месец во овој предел е јанурари, со просечна вредност од -1,2°. Најтопол месец е 
јули со просечна вредност од 18,2°С.  

Просечна годишна минимална температура изнесува 2,8°С. Апсолутно минимална 
температура за овој триесетгодишен период изнесува -31,5°С, забележан на 27 
јануари 1954. Со вредност пониска од -20°С се јавува од декември до март. 
Просечен датум на есендскиот мраз е 5 октомври, а најраниот мраз е на 9 
септември. Просечен датум за пролетен мраз е април 27, а најдоцниот е 25 мај. 
Просечна годишна максимална температура изнесува 15,3°С.  

Поголем дел од врнежите се во топлиот дел. Просечна годишна сума на врнежи 
изнесува 672мм. Главен максимум паѓа во мај, просечно околу 76,8мм, а 
секундарниот во ноември со 64,3мм. Главен минимум е во август, просечно со 
37,6мм, а секундарниот во февруари. Вкупниот број на врнежливи денови се 118.  

Во просечна годишна сума на врнежи снегот учествува со 15% и се јавува од 
октомври до мај. Просечно годишно има 42,2 дена со снежен покривач. Во пределот 
каде се наоѓа локацијата бројот на снежни денови е поголем и процентот на 
снежните врнежи. 

Релативна влажност на воздухот се смалува од јануари до август и потоа кон 
декември се зголемува, просечна влажност на воздухот изнесува 76%. 

Овој предел спаѓа во подрачјата со зголемена облачност. Просечна годишна 
облачност изнесува 5,3 десетини со максимум во јануари од 6,5 десетини и минимум 
во август со 3,1 десетини. 

Просечна годишна сума на траење на сончевото зрачење изнесува 2347 или 6,4 
часа дневно, со максимум во јули или 10,2 часа дневно и минимум во декември од 3 
часа дневно. Во овој крај маглата е ретка појава, годишно има само 8,4 денови 
магливи. 

Појава на град е со мала зачестеност, просечно годишно се јавуваат 2,9 дена со 
град. 

Росата е честа појава во оваа котлина од март до декември. Сланата е со помала 
зачестеност од росата и таа се среќава 70 дена во годината од септември до мај, а 
на планинските предели бројот на денови со слана е поголем. 

Во Беровската Котлина се јавуваат ветрови од сите 8 светски правци, но 
преовладува северниот со зачестеност од 142‰ и брзина од 2,4 м/сек. најмногу е 
застапен во јануари, февруари и март и северозападниот ветер кој се јавува во сите 
месеци со зачестеност од 118‰ брзина од 2,0 м/сек. Јужниот ветар е со зачестеност 



Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтажна 
плантажа со моќност до  4MW  на КП 1422/1, дел од КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 

1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 - КО Пехчево, Општина Пехчево 
 

12 

 

од 45‰ со брзина од 2,7 м/сек. Југозападниот е со честина од 66‰, а југоисточниот 
со честина од 64‰.  

Сеизмика-Према досегашното следење на сеизмичка активност, подрачјето на 
овој предел припаѓа во терени со изразена сеизмичка нестабилност. Врз основа на 
регистрираните земјотреси од 1901 година до денес, регистрирани се шест 
епицентри со интензитет посилен од VI° МСЅ. Према извршената макросеизмичка 
реонизација на Републиката, поголем дел од територијата на Берово-Пехчевскиот 
регион припаѓа во зона со максимални очекувани сеизмички интензитет од IX° по 
МСЅ скала, а во јужните делови на општинат а со интензитет од VIII° по МСЅ, со 
променлива длабочина на епицентралните жаришта. 

Податоците се од мерна станица Берово. 
 

4.2 Релјефни карактеристики 
Предметниот локалитет се наоѓа на терен со пад кон запад, на надморска 

височина помеѓу 1000,76 м и 983,64 м.  

 

4.3 Геотектонски и инженеринско-геолошки карактеристики 
ОД тектонски аспект, пределот спаѓа во Источно - македонска сеизмогена зона - 

Најдоминантно влијание врз територијата на Република Македонија од сите 
епицентрални подрачја од оваа сеизмогена зона има епицентралното подрачје 
Пехчево - Кресна. Ова подрачје главно е поврзано со неотектонските деструктивни 
процеси во Краиштидната зона.  

Беровско-делчевската Котлина претставува просторот во горниот тек на реката 
Брегалница до езерото Калиманци во Истибањската Клисура. Ограничен е со 
водоразделните линии по планините и разгранците на: Осогово, Влаина, 
Малешевските Планини, Плачковица, Обозна и Голак. Зафаќа вкупна површина од 
1102,6 km2. Хипсометриски зафаќа простор од 400 до 2100 m р.н.в. но, најголемиот 
дел од површините (над 85%) се наоѓаат во појасот од 600 до 1200 m. Просторот го 
чинат две засебни морфолошки целини. Едната е Беровската Котлина (депресија) 
или како област, позната под името Малеш, а втората  Делчевската Котлина, 
позната под името Пијанец. Двете депресии се разделени со возвишението на Бејаз 
Тепе (1348 m) и клисурата на Брегалница во непосредна близина. Рамничарскиот 
релјеф е незначително застапен поради перманентно присуство и смена на ниски 
ридови. Оттаму во Малеш 90% од ридестиот релјеф е сместен од 800 до 1000 m. Во 
Малеш превладува планинскиот, а во Пијанец ридестиот релјеф (Маркоски, 2006). 

4.4 Вегетациски карактеристики и пејзаж 
Во рамките на границата на планскиот опфат не се регистрирани особени 

вредности во поглед на квалитетот на вегетацијата и пејзажот.  
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5. Податоци за создадени вредности и чинители 
За целосно согледување на постојната состојба извршено е детално истражување 

по пат на директен увид на лице место-теренска работа и направена е детална 
анализа на добиените податоци.  

5.1 Намена на земјиштето и градежен фонд 
Според анализата на постојната состојба, земјиштето во рамките на планскиот 

опфат е  неизградено и неуредено. 

5.2 Демографија 
Во рамките на границите на планскиот опфат земјиштето е неизградено, односно 

нема постојани жители и корисници.  

5.4 Сообраќајна поврзаност 
Пристапот до парцелата е од источната страна, преку сообраќајни приклучни 

ленти на регионален пат. 

5.5 Комунална инфраструктура 
Во рамките на планскиот опфат не постои реализирана комунална 

инфраструктура.   

5.6 Културно наследство 
Во предметниот опфат не се регистрирани објекти кои подлежат на режим на 

заштита како градби од посебно културно-историско значење. 

6. Анализа на можностите за просторен развој 
Од претходните анализи може да се заклучи дека преовладуваат погодностите 

наспроти ограничувањата за на овој простор да се организира функционална 
урбанистичка целина со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични 
електрани. При планирањето на просторот, потребно е да се овозможи солиден 
стандард во однос на квалитетот на градбата, функционалноста, обликовните 
квалитети и  инфраструктурната опслуженост на локалитетот, како и да се обезбеди 
негово квалитетно сообраќајно поврзување со околната патна мрежа, во согласност 
со важечките прописи и современите практики од областа на урбанизмот. 
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ПИСМА ДО ОРГАНИ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА И ДРУГИ СУБЈЕКТИ согласно 
став 4 од член 47 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ 
бр.32/20): 
 
 

1. Агенција за електронски комуникации 
2. А1 Македонија ДООЕЛ Скопје 
3. АГЕНЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
4. АД ГАМА 
5. АД Водостопанство на РСМ 
6. ДЗС Берово 
7. ЕВН издавање податоци 
8. Јавно претпријатие за државни патишта 
9. ЈКП Комуналец, Пехчево 
10. Македонски енергетски ресурси 
11. Македонски Телеком АД - Скопје 
12. МЕПСО АД Скопје 
13. МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 
14. МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 

 
Добиени известувања: 
 

1. АЕК, Скопје, бр.1404-1112/2 од 05.04.2022 година 
2. МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ АД, Скопје, бр.42144 од 04.04.2022 година 
3. Јавно претпријатие за државни патишта со број 10-4241/2 од 28.04.2022 
4. АД Водостопанство а РСМ-Скопје со број 11-906/2 од 13.04.2022 
5.АЦВ, Скопје, бр.12-8/293 од 31.03.2022 година 
6. ДЗС – Подрачно одделение за заштита и спасување – Берово со број 09-42/2  
од 31.03.2022 
7.ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје, бр.10-26/4-69 од 06.04.2022 година 
8.Национални енергетски ресурси, Скопје бр.15-1219/2 од 01.04.2022 година 
9. МЕПСО АД Скопје 11-1968/1 од 01.04.2022 
Од останатите органи на државна управа и други субјекти, заклучно со денот на 

поднесување на овој план, не се добиени податоци и информации. 
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ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

1. Вид на план, назив на подрачјето на планскиот и плански период 
Урбанистичко проектна документација со која се уредува предметниот проектен 

опфат  е Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план КП 1422/1, дел од КП 
1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 - КО Пехчево, 
со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани КО Пехчево, 
Општина Пехчево.  

Истата се изработува врз основа на одобрена Проектна програма од страна на 
Општина Пехчево, Решение за одобрување на Проектна програма бр. 09-533/1 од 
19.04.2022 година, а во согласност со Член 58 став 6 од Законот за урбанистичко 
планирање (Сл. Весник на РМ бр.32/20) и истата оформена со содржина уредена во 
член 60 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20, 
219/21 и 104/22). 

Проектниот опфат кој е предмет на уредување со Урбанистички проект вон опфат 
на урбанистички план е за КП 1422/1, дел од КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 
1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 - КО Пехчево со намена Е1.13 – површински 
соларни и фотоволтаични електрани КО Ратево, Општина Берово. Површината на 
проектниот опфат зафаќа површина 32486,58 м² односно 3,24 ha. 

Границата на проектниот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите 
прекршни точки. Прекршните точки се дадени табеларно со X и Y координати: 

          
          X=4626999.3480    Y=7656875.2660 
          X=4627016.5630    Y=7656910.6730 
          X=4627032.9890  Y=7656945.6080 
          X=4627056.1270    Y=7656995.5460 
          X=4627079.8960    Y=7657044.4410 
          X=4627099.8230    Y=7657084.3930 
          X=4627098.4650    Y=7657085.2080 
          X=4627086.6390    Y=7657084.8790 
          X=4627054.8570  Y=7657100.6420 
          X=4627055.2950    Y=7657104.8540 
          X=4627032.2250    Y=7657108.9570 
          X=4627016.8060    Y=7657111.9090 
          X=4626997.8530    Y=7657078.9300 
          X=4626983.2400    Y=7657051.4080 
          X=4626971.0110    Y=7657022.4020 
          X=4626962.9980    Y=7657032.0730 
          X=4626938.4880    Y=7657055.3970 
          X=4626931.4580    Y=7657046.1060 
          X=4626924.0970    Y=7657040.5840 
          X=4626911.7960    Y=7657038.8400 
          X=4626901.3990    Y=7657038.5820 
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          X=4626892.1980    Y=7657025.1160 
          X=4626873.6990    Y=7657015.9120 
          X=4626863.5290    Y=7656988.9800 
          X=4626843.7430    Y=7656978.2810 
          X=4626824.4690    Y=7656967.5280 
          X=4626808.6480    Y=7656956.4830 
          X=4626813.3500    Y=7656951.2470 
          X=4626838.0480    Y=7656938.4590 
          X=4626851.0040    Y=7656932.7450 
          X=4626871.6340    Y=7656923.0570 
          X=4626879.9850    Y=7656918.0400 
          X=4626904.0050    Y=7656906.1240 
          X=4626922.3560    Y=7656900.1100 
          X=4626954.7610    Y=7656890.8470 
          X=4626972.2320    Y=7656885.6310 
          X=4626999.3480    Y=7656875.2660 

2. Опис и образложение на проектниот концепт на урбанистичкото 
решение во градежната парцела 

Опис и образложение на проектниот концепт 

2.1. Проектно решение 
Проектниот концепт е изработен согласно со заверена Проектна програма, 

Решение за одобрување на Проектна програма бр. бр. 09-533/1 од 19.04.2022 
година, податоците и информациите добиени при анализите на предметниот 
проектен опфат, дадени во Документационата основа, а условени од мерките за 
заштита на животната средина и природата, заштита на културното наследство и 
заштитата и спасувањето. 

Основна цел на оваа планска документација е преку: 
- рационално уредување и искористување на просторот; 
- подигнување на хуманоста во просторот и надминување на урбаните бариери 

на лицата со инвалидитет; 
- оддржлив развој; 
- заштита и унапредување на животната средина и природата; 
- заштита на недвижното културно наследство; 
- заштита од воени разурнувања, од природни и технолошки катастрофи и 

хаварии (заштита и спасување); 
- јавност во постапката за донесување и спроведување на плановите; 
- вградување пропратни содржини на основната наменска употреба на 

земјиштето и 
- почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето и 

уредувањето на просторот 
Со Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план се дефинираат 

урбанистичките параметри за реализација на планираните градби на планираната 
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градежна парцела, да ја дефинира основната класа на намена, како и начините на 
употреба на земјиштето, а согласно актуелната позитивна законска легислатива од 
областа на просторното и урбанистичкото планирање. 

Со Урбанистичкиот проект се дефинира и основната класата на намена на 
градежното земјиште и градбите. Основната класа на намена е дефинирана во 
согласност со Условите за планирање на просторот, а согласно Просторниот план на 
Република Македонија, во чијшто плански опфат спаѓа предметниот проектен опфат 
за кој се изработува овој Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за 
КП 1422/1, дел од КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и 
КП 1430 - КО Пехчево со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични 
електрани КО Пехчево, Општина Пехчево, со тех.бр. Y04222 од Април 2022 година 
(изработени од Агенцијата за планирање на просторот), заедно со Решение за 
услови за планирање со број УП1-15 665/2022 од 13.04.2022 година, како и согласно 
Член 77 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20, 
219/21 и 104/22) и намената е утврдена како: 

 
- Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани 

 
Со Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 1422/1, дел од КП 

1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 - КО Пехчево 
со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани КО Пехчево, 
Општина Пехчево, ќе се дефинираат архитектонско-урбанистичките параметри за 
изградба на фотоволтаична електрана. Точната просторна диспозиција и 
организација на градбата e уредена со идејниот проект, кој е прилог на овој 
урбанистички проект. 
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2.2. Проектен опфат 
Согласно член 58 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 

32/20), во разработка на урбанистичките проекти вон опфат на урбанистички план, 
градежна парцела се формира од една или повеќе соседни катастарски парцели кои 
ги задоволуваат условите за формирање на градежна парцела. 

Соодветно, во овој урбанистички проект, се уредува проектен опфат за Е1.13 – 
површински соларни и фотоволтаични електрани и зафаќа површина од 32486,58 м²,  
односно 3,24 xa. 

За предметниот проектен опфат изработена е ажурирана геодетска подлога, која 
ги содржи сите релевантни податоци, вклучително и висински коти, и таа е составен 
дел на Урбанистичкиот проект. 

2.3. Регулаторни линии 
Согласно член 90 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ 

бр.225/20, 219/21 и 104/22), регулационата линија е линија на разграничување 
помеѓу градежно земјиште за општа употреба и парцелирано градежно земјиште за 
поединечна употреба. 

2.4. Граница на градежна парцела 
Согласно член 91 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ 

бр.225/20 и 219/21), граница на градежна парцела како планска одредба во 
урбанистички план е линија на разграничување на носителите на право на градење 
помеѓу две соседни градежни парцели. 

2.5. Намена на земјиште 
Со Урбанистичкиот проект се дефинира и основната класата на намена на 

градбите. Основната класа на намена е дефинирана во согласност со Условите за 
планирање на просторот, а согласно Просторниот план на Република Македонија, во 
чијшто плански опфат спаѓа предметниот проектен опфат за кој се изработува овој 
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 1422/1, дел од КП 1423, 
КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 - КО Пехчево со 
намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани КО Пехчево, 
Општина Пехчево, со тех.бр. Y04222 од Април 2022 година (изработени од 
Агенцијата за планирање на просторот), заедно со Решение за услови за планирање 
УП1-15 665/2022 од 13.04.2022 година, како и согласно Член 77 од Правилникот за 
урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20, 219/21 и 104/22) и намената е 
утврдена како: 

 
- Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани 

 
Со Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 1422/1, дел од КП 

1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 - КО Пехчево, 
Општина Пехчево, ќе се дефинираат архитектонско-урбанистичките параметри за 
изградба на површински соларни и фотоволтаични електрани – фото-напонски 
панели за производство на електрична енергија. Точната просторна диспозиција и 
организација на градбата e уредена со идејниот проект, кој е прилог на овој 
урбанистички проект. 
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2.6. Градежна линија  
Согласно член 91 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ 

бр.225/20 и 219/21), граница на градежна парцела како планска одредба во 
урбанистички план е линија на разграничување на носителите на право на градење 
помеѓу две соседни градежни парцели. 

Со Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 1422/1, дел од КП 
1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 - КО Пехчево 
со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани КО Пехчево, 
Општина Пехчево, а согласно член 51 став 3 од Правилникот за урбанистичко 
планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20, 219/21 и 104/22), се уредува градењето и 
употребата и на земјоделско, шумско и друго земјиште. 

2.7. Површина за градење 
Со Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за КП 1422/1, дел од 

КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 - КО 
Пехчево со намена Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани КО 
Пехчево, Општина Пехчево, на предметната новоформирана градежна парцела 
утврден е просторот определен со градежна линија во која е дозволено поставување 
на површини за градење, односно дефинирањето на оваа урбанистичка одредба се 
регулира со предметниот урбанистички проект, а точната просторна диспозиција и 
организација на сите градби е уредена со овој Урбанистички проект и со идејното 
решение кое е прилог на овој проект. 

2.8. Максимална височина на градбите 
Максималната височина на градбата е планска одредба со која се утврдува 

дозволената височина на градбата на вертикална рамнина чиј што пресек со 
теренот се совпаѓа со градежната линија или дозволеното пречекорување. 
Максималната височина на градбата се одредува за онаа страна на површината за 
градење која гледа кон лицето на градежната парцела и притоа се изразува како 
вертикално растојание помеѓу пристапниот тротоарот и завршниот венец на 
градбата во должни метри. 

Со предметниот урбанистички проект за планираната градба предвидена е 
максималната височина на завршниот венец од 4,50 метри и катност од П. 
Поместување на нултата плоча не смее да се врши под котата на тротоарот. 

Висинската кота на тротоарот се уредува во нивелманскиот план кој е графички 
прилог на урбанистичкиот план и се изразува како кота на надморска височина. 

Максимална височина на слеме е планска одредба која ја претставува 
највисоката точка на кровната конструкција или највисоката хоризонтална линија на 
пресекот на накривените рамнини што го формираат покривот. Височината на 
слемето се одредува и мери од котата на горниот, односно завршниот венец на 
градбата. 

Согласно дописот од Агенција за цивилно воздухопловство бр. 12-8/293 од 
31.03.2022 година, утврдено е дека во зафатот нема објекти, инсталации, уреди или 
било какви структури од областа на цивилно воздухопловство, поради што објектот 
може да се планира без посебни услови и ограничувања од аспект на безбедноста 
на воздушниот сообраќај. 
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2.9. Процент на изграденост 
Процент на изграденост на земјиштето (%) е урбанистичка величина која ја 

покажува густината на изграденост, односно колкав дел од градежното земјиште е 
зафатен со површина за градба. 

Процентот на изграденост на земјиштето се пресметува како однос помеѓу 
површината на земјиштето под градбата и вкупната површина на градежното 
земјиште, изразен во процент. 

Во проектниот опфат на предметниот Урбанистички проект, во рамки на 
градежната парцела е утврден делот од истата во кој се предвидува градење на 
Е1.13 – површински соларни и фотоволтаични електрани, максималниот процент на 
изграденост изнесува 89,00% согласно утврдената намена. 

2.10. Коефициент на искористеност 
Коефициент на искористеност на  земјиштето (К) е урбанистичка величина која го 

покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште и се пресметува како 
однос помеѓу вкупната изградена површина, односно збирот на површините на сите 
изградени спратови на градбата и вкупната површина на градежното земјиште. 

Со предметниот Урбанистичкиот проект коефициентот на искористеност на 
земјиштето изнесува 0,89. 

2.11. Надворешни сообраќајници 
Пристапот до градежната парцела која е предмет на разработка на Урбанистички 

проект вон опфат на урбанистички план за КП 1422/1, дел од КП 1423, КП 1424, КП 
1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 - КО Пехчево со намена Е1.13 – 
површински соларни и фотоволтаични електрани КО Пехчево, Општина Пехчево, се 
планира да биде од источната страна на опфатот, на начин прикажан во графичките 
прилози. 

2.12. Стационарен сообраќај 
Стационарниот сообраќај – односно паркирањето на моторните возила, се 

предвидува да се реши согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко 
планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20, 219/21 и 104/22), согласно кој потребниот 
број паркинг места е 5 паркинг места. 

2.13. Нивелманско решение 
Вертикалната поставка на планираните сообраќајни површини во рамките на 

проектниот опфат е условена со постојниот терен и истата е утврдена врз основа на 
Геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за ажурирана геодетска 
подлога за приложен опфат за КП 1422/1, дел од КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 
1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 - КО Пехчево, Општина Пехчево, 
изработен од ТДГР „ГЕО – АСТРО“ Берово, заверен во Агенцијата за катастар на 
недвижности бр. 1110-1/2022 од 17.01.2022 година.  

2.14. Oсновни водови на инфраструктура 
2.14.1 Водоводна мрежа 
Во рамките на предметниот опфат нема подземни инсталации од водовод, 

фекална и атмосверска канализација. 
2.14.2 Електро-енергетска инфаструктура и објекти 
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Согласно податоците и информациите добиени од Електродистрибуција ДООЕЛ 
Скопје со бр.10-26/4-69 од 06.04.2022 година, наведено е дека во рамки на 
предметниот опфат нема електроенергетски објекти и инфраструктура од 
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје. 

2.14.3 Телекомуникациска инфраструктура и објекти 
Согласно податоците и информациите добиени од Македонски Телеком АД-

Скопје, бр.42144 од 04.04.2022 година, во рамките на предметниот проектен опфат 
нема постојни и планирани подземни ТК инсталации. 

Согласно податоците и информациите добиени од Агенција за електронски 
комуникации, бр.1404-1112/2 од 05.04.2022 година, на посочената локација нема 
податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи и системи. 

2.14.4 Хортикултура и партер 
Согласно Законот за урбано зеленило (Сл. весник на РМ бр. 11/18), треба да се 

обезбеди најмалку 20% зеленило на секоја градежна парцела. Површината под 
зеленило се обезбедува на ниво на терен кое што решение на зеленилото е 
прикажано во графичките прилози на овој архитектонско-урбанистички проект. 

Во рамки на градежната працела предвидени се 4052 м2 покриени со зеленило, 
односно 47,0 % со што е обезбедено озеленувањето во рамките на градежната 
парцела согласно Законот за урбано зеленило (Сл. Весник на РМ бр. 11/18). Изборот 
на видовите на растенија и хортикултурното уредување треба да бидат соодветни за 
конкретното поднебје и истите треба да бидат решени со изработка на Основниот 
проект.  
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3. Мерки за заштита  
Мерките за заштита и спасување се остваруваат преку организирање на дејства и 

постапки од превентивен и оперативен карактер, кои ги подготвува и спроведува 
Републиката преку органите на државната управа во областа за кои се основани. Во 
комплексот на мерките од превентивен карактер, предвидени се мерки за заштита и 
спасување, во согласност со Уредбата за начинот на применување на мерките за 
заштита и спасување при планирање и уредување на просторот и населбите, во 
проектите за изградба на објектите, како и учество во техничкиот преглед (Сл. 
весник на РМ бр. 105/05). 

3.1  Мерки за заштита на животна средина и природата 
Заштитата и унапредувањето на животната средина е темелна вредност на 

Уставот на РМ и е регулирана со Законот за животна средина. Планските и 
проектните  решенија, покрај другите фактори суштествени при дефинирање на 
Плановите односно проектите произлегуваат и од факторот - заштита и 
унапредување на животната средина. Превентивната заштита на животната средина 
претставува еден од елементите на развој и појдовна основа за глобално 
управување со животната средина, засновано врз принципите на одржлив развој. 
Заштитата на животната средина е императив на овој проект. Со овој Урбанистички 
проект заштитата се однесува на:  

заштита на воздухот; 
заштита на водата;  
заштита на почвата; 
заштита на животната средина преку организирано прифаќање на 

комуналниот отпад; 
заштита од бука. 
На заштитата и унапредувањето на квалитетот и состојбата на медиумите на 

животната средина: почвата, водата, воздухот, на областите на животната средина, 
на биолошката разновидност и другите природни богатства, како и на заштитата на 
озонската обвивка и заштитата од негативното влијание на човекот врз климатскиот 
систем покрај одредбите од овој закон се применуваат и одредбите на законите за 
одделни медиуми и области на животната средина. 

Заштитата на медиумите и одделните области на животната средина се 
постигнува преку превземање на мерки и активности кои се однесуваат на заштитата 
од штетни влијанија утврдени со законот за заштита на животната средина и 
посебните закони од: 

вршењето различни дејности; 
загадувачките супстанци и технологии; 
отпадот; 
бучавата и вибрациите; 
јонизирачкото и нејонизирачкото зрачење; 
Заштитата и унапредувањето на животната средина е систем на мерки и 

активности (општествени, политички, социјални, економски, технички, образовни и 
др.) со кои се обезбедува поддршка и создавање услови за заштита од загадување, 
деградација и влијание на/врз медиумите и одделните области на животната 
средина (заштита од осиромашување на озонската обвивка, спречување на 
штетната бучава и вибрации; заштита од јонизирачко и од нејонизирачко зрачење, 
заштита од непријатна миризба и користење на депонирање на отпадоците и друг 
вид на заштита на животната средина). 
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Животната средина е простор со сите живи организми и природни богатства, 
односно природните и создадените вредности, нивните меѓусебни односи и вкупниот 
простор во кој живее човекот и во кој се сместени населбите, добрата во општа 
употреба, индустриските и другите објекти, вклучувајќи ги и медиумите и областите 
на животната средина. 

Загадување на животната средина е емисија во воздухот, водата или 
почвата, која што може да биде штетна за квалитетот на животната средина, 
животот и здравјето на луѓето или, емисија од која што може да произлезе штета за 
имотот која ги нарушува или влијае врз биолошката и пределската разновидност и 
врз другите пропишани начини на користење на животната средина. 

За реализација на системот за заштита на животната средина потребно е да 
се почитува следното: 

зачувување на амбиенталните, естетските и рекреативните потенцијали на 
просторот; 

изградба на современа инфраструктура; 
селектирано и организирано депонирање на отпадот со контролиран 

транспортен систем во депонијата  
озеленување на површината со високо и ниско зеленило кои значително ќе 

придонесе за микроклимата на овој дел 
заштита на планираните коридори наменети за енергетска инфраструктура 

од градба на објекти и друга инфраструктура 
при преземањето активности или при вршењето дејности да се обезбеди 

висок степен на заштита на животната средина и на животот и здравјето на луѓето 
загадувачот е должен да ги надомести трошоците за отстранување на 

опасноста од загадување на животната средина, да ги поднесе трошоците за 
санација и да плати правичен надомест за штетата причинета врз животната 
средина, како и да ја доведе животната средина, во најголема можна мерка, во 
состојба како пред оштетувањето. 

3.2  Заштита на водата 
Заштитата на водата се третира како превентивна заштита. 
(Анализата на влијанијата врз животната средина како превентива има за 

цел да ги идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците и 
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 и 
давачите на услуги, општеството во целост како основна причина за натрупување на 
нерешените проблеми и загадување на животната средина), превентивната заштита 
на животната средина се трансформира во елемент на развој и појдовна основа за 
глобалното управување со животната средина засновано врз принципите на 
одржлив развој.) 

Превентивната заштита на водата при подземно водење на 
инфраструктурните водови за водоснабдување и прифаќање на отпадните води, 
како подземни инсталации се однесува во нивната монтажа, експлоатација, 
одржување и интервенција. Водовите да се постават во сé према техничките 
нормативи и стандарди кои ќе ја обезбедат нивната сигурност, безбедност и 
долготрајност во експлоатацијата, ракувањето и одржувањето. Изборот на 
материјалите да биде во согласност со важечките стандарди и нормативи и 
квалитетно, без хаварии и долготрајно со најмали замени и интервенции да го 
опслужуваат секој поединечен корисник. 
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3.3  Заштита на почвата 
Со проектите за хортикултура да се утврдат исклучиво декоративни насади. 

Од оваа условеност не се очекува значајно загадување на почвата и површинските 
води од пестициди.  

Секој друг извор на загадување на почвата ќе се утврди дополнително преку 
посебните Идејни проекти за секоја градба, при што Заштитата на животната 
средина, со посебен осврт на заштитата на почвата, мора посебно да биде 
обработена и во која децидно, плански, ќе бидат дефинирани заштитните мерки.   

3.4  Мерки за управување со отпадот 
По завршување на активностите на терен шутот треба да биде уредно 

одложен на депонија. Согласно Законот за управување со 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. После соодветниот третман се 
препорачува задолжително депонирање на отпадните материи во депонија. Со 
планот се предвидува селектирање на цврстиот отпад и разгледување на 
алтернативните можности за рециклирање на истиот и негова повеќекратна 
употреба пред истиот да биде одложен на депонија. Предвидено е организирано 
собирање и одложување на отпадот во постојната депонија.  

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

По завршувањето на градежните активности потребно е да се обезбеди 
вегетациски покривач на почвата околу новоизградените содржини. Со плановите за 
хортикултура да се утврдат исклучиво декоративни насади. 

3.5  Мерки за заштита на воздухот 
Вегетациската покривка изложена на висока концентрација на честици во 

воздухот може да биде оштетена кога истите се наоѓаат во комбинација со другите 
присутни полутанти во воздухот, создадени како резултат на мобилните извори на 
загадување, посебно изразени на просторот кој е предмет на анализа. Крупните 
честици, како прашината која паѓа директно на површината на земјата, ја редуцираат 
размената на гасови и процесите на фотосинтеза што води кон редукција на растот 
кај растенијата. Со цел да се спречи редукција на растот кај видовите се 
препорачува контрола на квалитетот на воздухот и превземање на мерки за 
запазување на дозволените концентрации на присутни полутанти во воздухот. 

Нивоата на емисии во воздухот треба да бидат усогласени со Правилникот 
за гранични вредности за дозволени нивоа на емисии и видови на загадувачки 
супстанции во отпадните гасови и пареи кои ги емитираат стационарните извори во 
воздухот. 

3.6  Мерки за заштита на водите 
Со цел да се минимизира или целосно елиминира потенцијалната опасност 

од контаминација на водите од евентуално истекување или протекување на гориво, 
при изведувањето на градежните активности на предметното подрачје потребно е да 
се избегнува сервисирање на градежната опрема или полнење со гориво.  
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Управувањето со квалитетот на водите и воздухот индиректно ја зголемува и 
функционалноста на почвата, како краен реципиент на загадувачите отстранети од 
овие два медиума.  

Отпадните води пред да се испуштат во реципиентот мора да бидат 
подложени на третман на пречистување, односно да бидат доведени до квалитет 
према "Уредбата за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и 
подземните води". 

3.7 Мерки за заштита од бучава во животната средина 
За минимизирање на бучавата се препорачува употреба на современа 

механизација во периодот на градба и запазување на дозволените нивоа на бучава 
во животната средина во текот на експлоатациониот период. 

 Заради успешна имплементација на системот за заштита на животната 
средина при реализација на предвидените активности, потребно е да се почитува 
следното: 

- зачување на амбиенталните и есетските потенцијали на просторот; 
- озеленување на околните површини со високо и ниско зеленило; 
- селектирано и организирано депонирање на отпадот со контролиран 

транспортен систем; 
- изградба на современа инфраструктура; 
- заштита на планираните коридори наменети за енергетска инфраструктура од 

градба на друга инфраструктура. 
При вршењето на предвидените активности да се обезбеди висок степен на 

заштита на животната средина и животот и здравјето на луѓето кои претстојуваат во 
непосредната околина. Потребно е да се нагласи дека загадувачот е должен да ги 
надомести трошоците за отстранување на опасноста од загадување на животната 
средина, да ги поднесе трошоците за санација и да плати правичен надомест за 
штетата причинета врз животната средина, како и да ја доведе животната средина, 
во најголема можна мерка, во состојба како пред оштетувањето. 

3.8  Управување со отпадот 
Согласно со член 7 од Законот за управување со отпадот (Службен весник на 

РМ, бр.09/11-пречистен текст и бр.51/11, 123/12, 163/13, 51/15, 146/15, 192/15, 39/16 
и 63/16), 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 или во истиот или во друг процес за екстракција на секундарни 
суровини или пак да се искористи како извор на енергија. 

Во периодот на градба на новите содржини ќе се отстрани и мала количина 
на почва. По завршувањето на градежните активности потребно е да се процени 
можноста за повторно искористување на отстранетата почва од теренот, со цел да 
се избегнат дополнителните економски трошоци заради потребата од нејзина 
дислокација. По завршување на активностите на терен шутот треба да биде уредно 
одложен на депонија. 

По завршувањето на градежните активности потребно е да се обезбеди 
вегетациски покривач на почвата околу новоизградените содржини. Со плановите за 
хортикултура да се утврдат исклучиво декоративни насади. 
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Заради успешна имплементација на системот за заштита на животната средина 
при реализација на активностите предвидени со Урбанистичкиот проект потребно е 
да се почитува следното: 

- зачување на амбиенталните, есетските и рекреативните потенцијали на 
просторот; 

- озеленување на околните површини со високо и ниско зеленило; 
- селектирано и организирано депонирање на отпадот со контролиран 

транспортен систем; 
- изградба на современа инфраструктура; 
- заштита на планираните коридори наменети за енергетска инфраструктура од 

градба на друга инфраструктура. 
При вршењето на предвидените активности да се обезбеди висок степен на 

заштита на животната средина и животот и здравјето на луѓето кои претстојуваат во 
непосредната околина. Потребно е да се нагласи дека загадувачот е должен да ги 
надомести трошоците за отстранување на опасноста од загадување на животната 
средина, да ги поднесе трошоците за санација и да плати правичен надомест за 
штетата причинета врз животната средина, како и да ја доведе животната средина, 
во најголема можна мерка, во состојба како пред оштетувањето. 

3.9 Мерки за заштита и спасување 
Согласно Законот за заштита и спасување (пречистен текст Сл. Весник на РМ бр. 

93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), Законот за пожарникарство (Сл. Весник 
на РМ бр. 168/17 – пречистен текст) и Законот за управување со кризи (Сл. Весник 
на РМ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), задолжително треба да се 
применуваат мерките за заштита и спасување. 

Согласно податоците и информациите добиени од Дирекцијата за заштита и 
спасување, Подрачно одделение Берово бр. 09-41/2 од 31.03.2022 година, наведено 
е дека не располага и нема информации за постоечки или планирани 
инфраструктури во надлежност на Дирекцијата за заштита и спасување. 

Органите на државната управа, органите на единиците на локалната самоуправа, 
трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите, се должни да ја 
предвидат и планираат организацијата на спроведувањето на мерките за заштита и 
спасување и да спроведат мерки кои се во функција на превенцијата. 

Во функција на превенција се следниве мерки и активности: 
- изработка на процена на загрозеност за можни опасности и план за заштита и 

спасување од проценетите опасности; 
- вградување на предвидените и планираните мерки за заштита и спасување во 

редовното планирање и работа; 
- уредување на просторот и изградба на објекти, во функција на заштита и 

спасување; 
- воспоставување на организација и системи потребни за заштита и спасување 
- обезбедување на материјална база, персонал и други ресурси потребни за 

извршување на планираната организација. 
Мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат при планирањето 

и уредувањето на просторот и населбите, во проектите, за објекти и технолошки 
процеси наменети за складирање, производство и употреба на опасни материи, 
нафта и нејзини деривати, енергетски гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена 
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металургија, како и за јавна, административна, културна, туристичко-угостителска 
дејност, како и при изградба на објекти и инфраструктура. 

Начинот на применувањето на мерките за заштита и спасување, при планирањето 
и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на објектите, 
како и учество во техничкиот прием, Владата го уредува со уредба. 

Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува: изградба 
на објекти отпорни на сеизмички дејства, регулирање на водотоците и изградба на 
систем на одбранбени насипи, изградба на снегозаштитни појаси и пошумување на 
голините, обезбедување на противпожарни пречки, изградба на објекти за заштита, 
како и изградба на потребната инфраструктура. 

Мерки за заштита и спасување се: урбанистичко-технички и хуманитарни и други 
мерки за заштита и спасување кои би се појавиле при и по природните непогоди и 
други несреќи, а не се предвидени со овој закон. 

Урбанистичко-технички мерки се: 
- засолнување; 
- заштита и спасување од поплави; 
- заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи; 
- заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства; 
- заштита и спасување од урнатини; 
- заштита и спасување од свлекување на земјиштето 
- заштита и спасување од техничко - технолошки несреќи и 
- спасување од сообраќајни несреќи. 

 
Хуманитарни мерки се: 
- евакуација; 
- згрижување на загрозеното и настраданото население; 
- радиолошка, хемиска и биолошка заштита; 
- прва медицинска помош; 
- заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло; 
- заштита и спасување на растенија и производи од растително потекло и 
- асанација на теренот. 

3.10 Урбанистичко-технички мерки 
 

3.10.1 Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи 
При изработка на планската документација треба да се почитуваат 

пропишаните мерки за заштита од пожари, согласно Законот за заштита и 
спасување (Сл. весник на РСМ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за 
пожарникарство (Сл. весник на РСМ бр. 67/04, 81/07 и 55/13) и другите позитивни 
прописи со кои е регулирана оваа област. 

 При проектирањето на новопланираните објекти, во наведената 
документација да биде решена и громобранската инсталација со цел да нема појава 
на зголемено пожарно оптеретување на новопланираните објекти. 

Сите објекти се лоцирани така да се пристапни за пожарните возила, а 
ширината на пристапот не смее да биде помала од 3,0 м со што се овозможува 
лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против 
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пожарот и спасување на луѓето. Ивичњаците на пристапниот пат мора да бидат 
закосени поради лесен пристап на пожарните возила до објектот. 

Сообраќајниот систем во локалитетот овозможува лесен пристап на 
пожарните возила до објектите. При конципирање на сообраќајот планирано е 
несметано движење на пожарните возила. Сообраќајницата и пристапот се така 
планирани да овозможува несметан пристап за пожарни возила со доволна ширина 
на пристапот, за да се овозможи лесна подготовка и ставање во дејство на 
потребната опрема за борба против пожарот и спасување на луѓето.Ивичњаците на 
пристапниот пат треба да бидат со висина не поголема од 7,0 см и закосени поради 
лесен пристап на пожарни возила до објектот.  

Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од 
оддалеченоста на најблиската противпожарна станица, би изнесувал од 10 до 
15мин.  

Според Правилникот за мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни 
материи (Сл. весник на РСМ бр. 32/2011) обезбедено е непречено движење на ПП 
возило доколку се појави потреба од истото. 

Планирањето и изработката на техничката документација треба да е во 
согласност со Законот за заштита и спасување, Законот за пожарникарство  и 
другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област. Со планирањето на 
хидрантската мрежа да се задоволат сите мерки на превентива и заштита во случај 
на пожар. Надворешната хидрантска мрежа е збир на градежни објекти и уреди со 
кои водата од извор погоден за снабдување со вода, со цевоводи се доведува на 
хидрантските приклучоци кои непосредно се користат за гаснење на пожари или на 
нив се приклучуваат противпожарни возила. 

За надворешната хидрантска мрежа да се предвиди прстенаст систем на 
цевоводи, со минимален пречник ф 100 мм. На хидрантската водоводна мрежа со 
минимален профил од ф100 мм се поставуваат противпожарни хидранти чии 
приклучни цевоводи имаат пречник најмалку ф 100 мм. Притисокот во хидрантската 
мрежа не смее да биде понизок од 2,5 бара. 

Државните органи, органите на државната управа, единиците на локалната 
самоуправа, трговските друштва, јавните претпријатија, установите и службите се 
должни да имаат соодветни уреди и инсталации за заштита од пожари и експлозии, 
друга противпожарна опрема, средства за гаснење на пожари и противпожарни 
апарати, според пропишани стандарди. Уредите,   инсталациите,   опремата   и   
средствата   од   ставот   1   на   овој   член, задолжително  треба  да  се  наоѓаат  на  
одредени  места,  да  се  одржуваат  во исправна состојба, да бидат посебно 
обележани и секогаш достапни за употреба, согласно со закон. 

Согласно Законот за заштита и спасување инвеститорот во проектната 
документација за изградба на објекти, како и за објекти на кои се врши 
реконструкција-пренамена е должен да изготви посебен елаборат за заштита од 
пожари, експлозии и опасни материи и да прибави согласност за застапеноста на 
мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Согласност за 
застапеност на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материии дава 
Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици за заштита и 
спасување. Директорот на Дирекцијата ја утврдува содржината на елаборатот за 
заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Директорот   на   Дирекцијата   ги   
пропишува   мерките   за заштита   од   пожари, експлозии и опасни материи. 
Одредбата ги опфаќа сите објекти, освен станбените објекти со висина на венецот 
до 10 метри и јавните објекти со капацитет за истовремен престој до 25 лица. 
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За објектите на кои не се однесува одредбата се применуваат важечките 
мерки, нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување.  
 

3.10.2  Заштита и спасување од урнатини 
 

За заштита на локалитетот од урнатини при урбанистичкото планирање 
превземени се следните мерки: 

- сообраќајната мрежа нема да биде оптеретена со рушевини и ќе има можност 
за пристап на возила за пожар, прва помош, и т.н. 

Просторот на предметниот плански опфат се наоѓа во зона на граница 
помеѓу 7 и 8 степени по Меркалиевата скала на очекувани земјотреси, што 
наметнува 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, при изградбата на 
новите објекти. 

Густината на објектите односно нивното растојание е планирано во доменот 
на сеизмичкото проектирање со помали висини на објектите и со поголеми попречни 
профили на сообраќајниците, со што во случај на сеизмичко рушење може да се 
обезбеди проток на луѓе и возила односно нема можност за создавање на тесни грла 
на сообраќајниците и во зоните на тотални урнатини. Заштитата од урнатини ќе се 
обезбеди со изградба на оптимално отпорни објекти согласно сеизмолошката карта 
на РСМ, кои ќе се градат со помала количина на градежни материјали со релативно 
помали тежини. 

 
3.10.3  Заштита и спасување од поплави, уривање на брани и други 

атмосверски непогоди 
 

Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, 
изградба на заштитни објекти, одржување и санирање на оштетените делови на 
заштитните објекти, набљудување и извидување на состојбите на водотеците и 
високите брани, заштитните објекти и околината, обележување на висинските коти 
на плавниот бран, навремено известување и тревожење на населението во 
загрозеното подрачје, спроведување на евакуација на населението и материјалните 
добра од загрозеното подрачје, обезбедување на премин и превоз преку вода, 
спасување на загрозените луѓе на вода и под вода, црпење на водата од 
поплавените објекти и извлекување на удавените, обезбедување на населението во 
поплавените подрачја со основните услови за живот и учество во санирање на 
последиците предизвикани од поплавата. 

 
3.10.4 Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства 
 

Согласно Законот за заштита и спасување заштитата од неексплодирани 
убојни и други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање, 
пронаоѓање на неексплодираните убојни средства, обележување и обезбедување на 
теренот, онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и 
други експлозивни средства како и транспорт до определеното и уреденото место за 
уништување и безбедносни мерки за време на транспортот. Онеспособување и 
уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства 
се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат безбедносни услови. 
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Ако  не  се  исполнети  условите од  ставот  2  на  овој  член,  уништувањето  
на неексплодирани убојни и други експлозивни средства се врши на претходно 
определени и уредени места за таа намена. 

Стандардните оперативни процедури за заштита од неексплодирани убојни и 
други експлозивни средства ги пропишува директорот на Дирекцијата. 

 
3.10.5 Спасување од сообраќајни несреќи 
 

Стационарниот сообраќај е решен согласно Правилник за  урбанистичко 
планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20, 219/21 и 104/22). Комплетната сообраќајна 
сигнализација на уличната мрежа, како верикална и хоризонтална треба да е 
изведена согласно прописите од областа на сообраќајот. 

Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош зависи од 
оддалеченоста на најблиската клиника, која за овој плански опфат во реонот на 
амбуланта и поликлиника би изнесувал од 30 до 40 мин.  

Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од 
оддалеченоста на најблиската противпожарна станица.  

3.11 Хуманитарни мерки се: 
 

3.11.1  Радиолошка, хемиска и биолошка заштита и заштита од 
техничко-технолошки катастрофи 

 
Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности 

за заштита на луѓето, добитокот и растенијата, со навремено откривање, следење и 
контрола на опасностите од последиците од несреќи со опасни материи, како и 
последиците од радиолошки, хемиски и биолошки агенси и преземање на мерки и 
активности за отстранување на последиците од нив. 

Сопствениците на објекти во кои се произведуваат и складираат опасни 
материи, сопствениците на транспортни средства, сопствениците и корисниците на 
објектите и уредите кои се наменети за јавно снабдување со вода, производство, 
сообраќај и складирање на прехранбени производи, лекарства и сточна храна, 
јавните здравствени служби, како и сопствениците на објекти во кои се врши 
згрижување и образование на децата, се должни да обезбедат заштитни средства и 
да ги спроведуваат стандардите и процедурите за радиолошка, хемиска и биолошка 
заштита. 

Надлежните субјекти потребно е да преземат мерки и активности за заштита 
и спасување и тоа: 

-РХБ извидување на територијата 
-дозиметриска контрола 
-детекција на РХБ агенси присутни на одредено подрачје 
-лабараториско испитување на видот, концентрацијата, својствата и другите 

карактеристики на РХБ контаминентите. 
 
3.11.2 Евакуација 
 

Со евакуацијата се врши планско, организирано и контролирано 
преместување на населението, материјалните добра и културното наследство на 
Републиката, од загрозените во побезбедните подрачја. 
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Евакуацијата се извршува доколку со други мерки не е можно да се спречат 
последиците од природните непогоди и други несреќи. 

Населението од подрачјето од кое се врши евакуација, може да се евакуира 
во друга   општина   на   одредено   место   и   во   одредено   време.    

 
3.11.3  Засолнување 
 

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. 

Република Македонија 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. 
 

3.11.4 Прва медицинска помош 
 

Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за 
укажување на прва медицинска помош со стандардни и прирачни средства на 
местото на повредувањето - заболувањето, медицинска тријажа на повредените и 
заболените и транспорт до најблиските здравствени установи. 

Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош за овој плански 
опфат во реонот на амбуланта и поликлиника би изнесувал од 20 до 30 мин.  

 
3.11.5 Заштита и спасување на животни и производи од животинско 

потекло 
 

Заштита и спасување на животни и производи од животинско потекло опфаќа 
превентивни и оперативни мерки за заштита на животните и производите од 
животинско потекло од дејствата на природните непогоди, епизоотии и други 
несреќи. 

Превентивните мерки за заштита и спасување на животните и производите 
од животинско потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното 
секојдневно работење. 

Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните органи и 
институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови, со укажување на 
прва ветеринарна помош на повреден, заболен и контаминиран добиток со 
стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето и транспорт до 
соодветните ветеринарни установи. 
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3.11.6 Заштита и спасување на растенија и производи од растително 
потекло  

 
Заштита и спасување на растенијата и производите од растително потекло 

опфаќа превентивни и оперативни мерки и активности за заштита од растителни 
болести,   епифитотии,  штетници,   плевели,  радиолошка,  хемиска   и  биолошка 
контаминација и други видови на загрозување. 

Превентивните мерки за заштита и спасување на растенијата и производите 
од растително потекло ги спроведуваат надлежните органи и институции во нивното 
секојдневно работење. Во спроведување на оперативните мерки, покрај надлежните 
органи и институции учествува и Дирекцијата со своите единици и тимови. 

 
3.11.7 Асанација на теренот 
 

Асанација на теренот опфаќа пронаоѓање, собирање, идентификација, 
транспорт и погребување на загинати и умрени лица, собирање, транспорт и закоп 
на угинати животни, собирање и уништување на сите видови отпадни и други опасни 
материи што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето, дезинфекција, 
дезинсекција и дератизација на теренот и објектите како и асанација на објектите за 
водоснабдување. 

За цврстииот отпад се предвидува собирање во контејнери за отпадоци и 
нивно редовно евакуирање до депонија. Евентуалните отпадоци од некој процес на 
производството потребно е да се собираат во посебен контејнер. Со тоа ќе се 
спречи загадување на почвите и на подземните води, а со тоа на животната и 
работна средина воопшто. Денешниот степен на развиток на сите научни гранки на 
техниката и хемијата, апсолутно овозможува здрав и чист животен амбиент, бидејќи 
може да се прочисти готово секој вид на отпадна вода. Со прочистување на 
отпадната вода, како и со заштита на водата од загадување, се решава проблемот 
на снабдување на стопан- ството и населбите со чиста вода. Со тоа се решава и 
прашањето на водата како елемент на животната средина, пресуден за егзистенција 
на човекот. 

Носителите на одделните активности за асанација на теренот ке се 
утврдуваат според надлежноста за предметниот реон. 

Врз основа на  Законот за заштита и спасување  Мерките за заштита и 
спасување задолжително се применуваат: 

1) при планирањето и уредувањето на просторот и населбите; 
2) во проектите, за објекти и технолошки процеси наменети за складирање, 

производство и употреба на опасни материи, нафта и нејзини деривати,енергетски 
гасови, јавниот сообраќај, црна и обоена металургија, како и за јавна, 
административна, културна, туристичко- угостителска дејност и 

3) при изградба на објекти и инфраструктура. Начинот на применувањето на 
мерките за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на просторот и 
населбите, во проектите и при изградба на објектите, како и учество во техничкиот 
прием, Владата го уредува со уредба. 

Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува: 
- изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства; 
- регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи; 
- изградба на снегозаштитни појаси и пошумување на голините; 
- обезбедување на противпожарни пречки; 
- изградба на објекти за заштита и 
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- изградба на потребната инфраструктура. 
 
3.11.8  Заштита и спасување од свлекување на земјиштето 
 
 При изработка на основен проект доколку заради конфигурацијата на теренот 

е можно настанување на свлекување на земјиштето, потребно е да изготви елаборат 
од извршени геомеханички, геолошки и хидротехнички испитувања. 

 Исто така при проектирање на објектите, да се имаат предвид одредбите од 
Правилникот за мерките за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни 
материи (Сл. весник на РМ бр. 32/11).   

3.12 Мерки за лица со инвалидност 
 

Мерките за лица со инвалидитет се однесуваат на уредување на градежното 
земјиште за општа употреба и условите за градење на градби од класите на намени 
А, Б и В. 

Површините за движење на пешаците кои се планираат во урбанистичките 
планови и тоа тротоари, пешачки улици, пешачки патеки и плоштади каде што 
карактеристиките на теренот тоа го дозволуваат, треба д се со континуирана 
нивелета без скалести денивелаии со подолжен наклон од најмногу 8,33% 

Доколку јавните пешачки површини се на терен со големи висински разлики 
кои мораат да се совладаат со скали, со урбанистички план и урбанистичко планска 
документација треба да се предвиди алтернативна врска со рампа со максимален 
пад од 8,33% или во однос 1:12 

Рампата се димензионира за двосмерно движење на лица во количка при 
што нејзината најмала широчина треба да е 1,65 м , а оптималната широчина треба 
да е 1,80 м. 

Во зависност од наклонот на рампата, ограничена е нејзината должина и тоа за  
- наклон од 8,33% или во однос 1:12, максималната должина на рампата е 9 м 
- наклон од 6,66% или во однос 1:15, максималната должина на рампата е 12 м 
- наклон од 5,0% или во однос 1:20, максималната должина на рампата е 15 м 

Во случаите кога е неопходна поголема должина на рампите од 
горенаведената, тогаш треба да се планираат одморишта чија што најмала должина 
треба да е 1,50 м а оптималната должина треба да е 1,80 м. 

3.13  Мерки за заштита на природното и културното наследство 
 

Според Законот за заштита на природата, Законот за животна средина  и 
Законот за заштита на културното наследство  потребно е да се почитуваат мерки за 
заштита на природата и културното наследство при планирањето и уредувањето на 
просторот. 

Доколку 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 следните 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 
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прогласување 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  Закон  за 
заштита на природата. 

Доколку при реализација на планот се појави археолошко наоѓалиште треба 
да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот за заштита на 
културното наследство (Сл. весник на РМ бр. 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) односно 
веднаш да се запре со отпочнатите   градежни    активности    и да   се    извести    
надлежната институција за заштита на културното наследство. 
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4. Општи услови за градење  
Општите услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите 

важат за целата површина на проектниот опфат и служат за спроведување на 
Урбанистичкиот проект. 

Основните урбанистички параметри за урбанистичко планирање се 
дефинирани според Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ 
бр.32/20) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Сл. 
Весник на РМ бр.225/20, 219/21 и 104/22). 

 
Опис и образложение на проектниот концепт 
1. Понатамошната разработка на Урбанистичкиот проект треба да биде со 

Основен проект. 
Проектниот опфат кој е предмет на уредување со Урбанистички проект вон опфат 

на урбанистички план за фотоволтажна плантажа со моќност до 4MW на КП 1422/1, 
дел од КП 1423, КП 1424, КП 1425, КП 1426, КП 1427, КП 1428, КП 1429 и КП 1430 - 
КО Пехчево, Општина Пехчево. Површината на проектниот опфат зафаќа површина 
од 32486,58 м², односно 3,24 xa. 

Границата на проектниот опфат е прикажана со линија која ги поврзува сите 
прекршни точки. Прекршните точки се дадени табеларно со X и Y координати: 
 

          X=4626999.3480    Y=7656875.2660 
          X=4627016.5630    Y=7656910.6730 
          X=4627032.9890  Y=7656945.6080 
          X=4627056.1270    Y=7656995.5460 
          X=4627079.8960    Y=7657044.4410 
          X=4627099.8230    Y=7657084.3930 
          X=4627098.4650    Y=7657085.2080 
          X=4627086.6390    Y=7657084.8790 
          X=4627054.8570  Y=7657100.6420 
          X=4627055.2950    Y=7657104.8540 
          X=4627032.2250    Y=7657108.9570 
          X=4627016.8060    Y=7657111.9090 
          X=4626997.8530    Y=7657078.9300 
          X=4626983.2400    Y=7657051.4080 
          X=4626971.0110    Y=7657022.4020 
          X=4626962.9980    Y=7657032.0730 
          X=4626938.4880    Y=7657055.3970 
          X=4626931.4580    Y=7657046.1060 
          X=4626924.0970    Y=7657040.5840 
          X=4626911.7960    Y=7657038.8400 
          X=4626901.3990    Y=7657038.5820 
          X=4626892.1980    Y=7657025.1160 
          X=4626873.6990    Y=7657015.9120 
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          X=4626863.5290    Y=7656988.9800 
          X=4626843.7430    Y=7656978.2810 
          X=4626824.4690    Y=7656967.5280 
          X=4626808.6480    Y=7656956.4830 
          X=4626813.3500    Y=7656951.2470 
          X=4626838.0480    Y=7656938.4590 
          X=4626851.0040    Y=7656932.7450 
          X=4626871.6340    Y=7656923.0570 
          X=4626879.9850    Y=7656918.0400 
          X=4626904.0050    Y=7656906.1240 
          X=4626922.3560    Y=7656900.1100 
          X=4626954.7610    Y=7656890.8470 
          X=4626972.2320    Y=7656885.6310 
          X=4626999.3480    Y=7656875.2660 

 
2. Градежната парцела е ограничена со регулаторни линии – регулациона линија 

и граница на градежна парцела кои ја обележуваат промената на носителот на 
правото на градење. Со предметниот УП, во рамките на проектниот опфат се 
формира 1 градежна парцела и вкупна површина од 32486,58м², односно 3,24 
xa. 

3. Поединечната намена на ГП од овој урбанистички проект се дефинира како: 
Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ 

4. Градежната линија е граница на површината за градење внатре во градежната 
парцела и ја дефинира просторната граница до која градбите може да се 
градат и истата е дефинирана согласно член 99 од Правилникот за 
урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20, 219/21 и 104/22). 

5. Градежната линија не се спроведува со дозволени пречекорувања од страна 
на издадени елементи од архитектонска пластика на градбите од член 108 од 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20 и 
219/21). 

6. Со предметниот урбанистички проект се дефинира површина за градење во 
рамките на градежната парцела на начин прикажан во графичките прилози. 
Максималната површина за градење изнесува 29000,00 м², односно бруто 
развиена површина за градење е  29000,00 м². 

7. Максималната височина на градбата е планска одредба со која се утврдува 
дозволената височина на градбата на вертикална рамнина чијшто пресек со 
теренот се совпаѓа со градежната линија или дозволеното пречекорување. 
Максималната височина на градбата се одредува за онаа страна на 
површината за градење која гледа кон лицето на градежната парцела и притоа 
се изразува како вертикално растојание помеѓу тротоарот и завршниот венец 
на градбата во должни метри. Со предметниот урбанистички проект 
предвидена е максималната височина на завршниот венец од 4,50 метри. 

8. Процент на изграденост на земјиштето (%) е урбанистичка величина која ја 
покажува густината на изграденост, односно колкав  дел од градежното 
земјиште е зафатен со градба. Процентот на изграденост на земјиштето се 
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пресметува како однос помеѓу површината на земјиштето под градбата и 
вкупната површина на градежното земјиште, изразен во процент. Со 
предметниот урбанистички проект процентот на изграденост на утврдената 
градба е ограничен на 89,00%. 

9. Коефициент на искористеност на  земјиштето (К) е урбанистичка величина која 
го покажува интензитетот на изграденост на градежното земјиште и се 
пресметува како однос помеѓу вкупната изградена површина, односно збирот 
на површините на сите изградени спратови на градбата и вкупната површина 
на градежното земјиште. Со предметниот урбанистички проект коефициентот 
на искористеност на земјиштето изнесува 0,89. 

10. Сообраќајниот пристап до градежната парцела која е предмет на разработка 
со Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за КП 5 и КП 30 КО 
Ратево со намена Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ 
ЕЛЕКТРАНИ, Општина Пехчево, се планира да биде преку сообраќајни ленти 
за успорување и убрзување на региоалниот пат на исток од проектен опфат, на 
начин прикажан во графичките прилози. 

11. Стационарниот сообраќај односно паркирањето на моторните возила, се 
предвидува да се реши согласно член 134 од Правилникот за урбанистичко 
планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20 и 219/21), согласно кој потребниот 
број паркинг места се утврдува со проектна документација во зависност од 
потребите за градбата и специфичните услови кои произлегуваат од нејзината 
намена. За предметниот плански опфат предвидена е основна класа на 
намена Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ 
ЕЛЕКТРАНИ, за истата се предвидени 5 паркинг места. 

12. Површините во предметниот Урбанистички план наменети за движење на 
пешаци да бидат континуирани, без скали и со подолжен наклон од 
максимални 8,33% или покрај скалите да се предвиди рампа со истиот 
максимален наклон. 

13. Согласно Законот за урбано зеленило (Сл. весник на РМ бр. 11/18), треба да 
се обезбеди најмалку 20% зеленило на секоја градежна парцела. Површината 
под зеленило се обезбедува на ниво на терен кое што решение на зеленилото 
е прикажано во графичките прилози на овој архитектонско-урбанистички 
проект. 

14. При планирање на комунална инфраструктура да бидат запазени стандардите 
и нормативите пропишани со позитивните закони и подзаконски акти. 

15. Приклучувањето на електродистрибутивната мрежа со планирана електро – 
енергетска мрежа да се изведе во склад со условите кои ќе бидат зададени од 
надлежното електростопанско претпријатие, а во склад со техничките прописи 
за ваков вид на инсталација. 

16. Во непосредна близина на проектниот опфат нема постојна и планирана 
гасоводна мрежа и соодветно на тоа, не е предвидено градбите во 
предметниот проектен опфат да се приклучат на гасоводна мрежа. 

17. Во непосредна близина на проектниот опфат нема постојна телекомуникациска 
мрежа во сопственост на Македонски Телеком АД, А1 и АЕК, и соодветно на 
тоа, не е предвидено градбите во предметниот проектен опфат да се 
приклучат на телефонска инфраструктура. 

18. Сите параметри за уредување на просторот на предметниот проектен опфат, 
кои не се опфатени со општите услови за градење да бидат во согласност со 
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Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 32/20), 
Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.225/20, 219/21 
и 104/22) и друга регулатива која го допира планирањето и уредувањето на 
просторот. 

19. Мерки за заштита на животната средина  
При изготвување на Основните проекти за градбите и Основните проектите на 
инфраструктура, како и при самата градба, обврзно треба да се почитуваат 
мерките за заштита и спасување, согласно Законот за заштита и спасување 
(пречистен текст Сл. Весник на РМ бр. 93/12, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 
83/18), Законот за пожарникарство (Сл. Весник на РМ бр. 168/17 – пречистен 
текст и 152/19) и Законот за управување со кризи (Сл. Весник на РМ бр. 29/05, 
36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), Правилникот за суштинските барања за 
заштита од пожар на градежните објекти (Сл. Весник на РМ бр. 94/09) и други 
позитивни прописи со кои е регулирана оваа област. Односно, при 
понатамошната изработка на Основниот проект, како и при изградба на 
градбата, Мерките за заштита и спасување задолжително треба да се 
разработуваат детално и истите да се вградат, согласно член 7 од Уредбата за 
начинот на применување на мерки за заштита и спасување, при планирањето 
и уредувањето на просторот и населбите, во проектите и при изградба на 
објектите, како и учество во техничките прегледи (Сл. Весник на РМ бр. 
105/05). 
На градбите обврзна е изведба на громобранска инсталација со цел да нема 
појава на зголемено пожарно оптоварување. 
При проектирањето да се води сметка да не се создаваат тесни грла на 
сообраќајниците и зони на тотални урнатини. 
Градбата да биде оптимално сеизмички отпорна на 9° по МЦС скалата, да 
биде изградена со помала количина на градежен материјал и релативно 
помали тежини. При уредувањето на градежната парцела, обврзно да се 
предвиди заштитен појас, меѓу одредени градби и простори, со широчина 
предвидена со нормативите, а која овозможува заштита од пожар. 

20. Мерки за заштита на културно наследство 
Доколку при реализацијата на проектот се појави археолошко наоѓалиште, 
односно предмети од археолошко значење, мора да се постапи во согласност 
со одредбите според член 65 од (Сл. Весник на РМ бр. 20/04, 115/07, 18/11, 
148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 192/15, 39/16 
,11/18 и 20/19). 

21. Елементи на обликување на градбите 
За градбите се пропишува и следното: 
- да се применат асеизмички конструктивни системи, како и материјали отпорни 

на пожар; 
- да се применат изолаторски материјали кои ќе обезбедат максимална 

заштеда на енергијата за затоплување или ладење на внатрешниот корисен 
простор, а во функција на одржливиот развој и заштита на животната средина; 

- да се применат квалитетни естетски современи материјали за завршна 
обработка на градбите; 

- да се градат градби со примена на помала колочина на градежен материјал и 
со релативно помали тежини; 
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- да се примени естетско парковско зеленило и заштино зеленило, погодно за 
климатските простори; 

- обврзно да се изготви елаборат за извршени геомеханички, геолошки и 
хидротехнички испитувања, при изработка на основните проекти на градбите и 
инфраструктурата. 

22. Услови за понатамошна разработка 
При изработка на Основните проекти за градбите, како и Основните проекти за 
инфраструктурите, обврзно е да се почитуваат прописите за градење, 
техничките стандарди за ваков тип на градби, како и прописите за заштита на 
животната средина. 
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5. Посебни услови за градење  
Посебните услови за изградба, развој и користење на градежното земјиште и 

градбите се однесуваат на градежната парцела. Посебните услови за градење се 
основа за изработка на Основните проекти за градбите и инфраструктурата. 

Градежна парцела бр. 1.01 
- Класа на намена: Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ 

ЕЛЕКТРАНИ 
- Површина на градежна парцела: 32486,58м² 
- Утврдена површина за градење: 29000 м² 
- Максимална површина за изградба: 29000 м² 
- Коефициент на искористеност (К): 0,89 
- Процент на изграденост (%): 89,00 % 
- Процент на озеленетост (%): 47% 
- Максимална висина до завршен венец: 4,50 м 
- Максимален број на катови: П 
- Колскиот пристап до парцелата е обезбеден преку сообраќајни ленти за 

успорување и убрзување на региоалниот пат на исток од проектен опфат  
- Број на пракинг места: 5 паркинг места 

 

6. Нумерички показатели  

6.1 Билансни показатели 
- Површина на градежна парцела: 32486,58м² 
- Утврдена површина за градење: 29000 м² 
- Максимална површина за изградба: 29000 м² 
- Број на градежни парцели: 1 
- Основна класа на намена: Е1.13 – ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И 

ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ 
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6.2 Билансни показатели 
 

СПОРЕДБЕНИ БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ      
 

- - - - - 1 Е1.13 29000 29000 89%
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БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

РАЗВИЕНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ 29000  м2

БРОЈ НА ГРАДЕЖНИ ПАРЦЕЛИ 1

ОСНОВНА КЛАСА НА НАМЕНА

Е1.13 Површински соларни и 

фотоволтаични електрани - 

фотоволтажна плантажа со моќност 

до 4 MW

ПОВРШИНА НА ПЛАНСКИ ОПФАТ 32486,58  м2

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ П=32486,58  м2

ПОВРШИНА ПОД ГРАДЕЖНА ПАРЦЕЛА 32486,58  м2

УТВРДЕНА ПОВРШИНА ЗА ГРАДЕЊЕ 29000  м2
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6.3 Табеларен приказ на урбанистички параметри за градба 
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Peny6ruKa CeBepEa Ma(eaoHlia

MrHrcrepcrno :a xllBorr{a cpeArrua
u rrpocropHo rrJralHxpalbe

Republika e Maqedonise s€ Veriut

Ministria e Miedisit Iet€sor
dhe Planiffkimit Hap€sinor

CEKTOP 34 IIPOCTOPHO IL'IAHI4PAH,E

Apx.6p. YHl-15 665 I 2022

Iara....1.f .{4:.AZz

Bp: ocuona Ha rrJreH 88 og 3aronor 3a onIrITa ynpaBHa nocranKa ("CayN6es BecHI4K Ha

Peny6aNra Mane4onuia" 6p.124115 u76120), a Bo BpcKa co qren 4, cT as 3 og 3arouor sa

cnpoBeAyBaH,e Ha IIpocropHuoT nnaH Ha Peny6lura Maregonraia ("Cayx6en recHI'll( Ha

Peny6,rura Manegonuja" 6p.39104) u wert 42 cran 9 og 3aronor :a yp6auucruvro

nnaHr4palbe ("Cayx<6eu BeCHLIK Ha Peny6nuna Cerepxa Marcegonraia" 6p. 32120),

Mr4HI4CTepOT 3a Xr,rBOTHa CpeAI,IHa I{ flpOCTOpHO nnaHnpar6e, lo AoHece cneAHoTo:

PE IX EH I,I E
sa Ycrosla ga nJraHupal6e Ha npocropor

1. Co ona Peuresue Ha OnIIrrI4Ha llexqero ce n:4araar YcroBI'I 3a nnaHl'Ipare Ha

npocropor :a uerpag6a Ha noBpIIrI,tHcKI,I conapHl'I r,I $oronoaralrqHll eJIeKTpaHI'l

(QorouanoHcru naHenI{ 3a npo}t3BoAcrBo Ha eJreKTpI,rqHa eHepruia ror'r ce nocraByBaar

ua aerraia) co uo(nocr 4o 4 MW na Knl422/l,KlI142}KnM24,Klll421 Kn 1426' KII
1427. RII7428.R[II429 uKll1430, KO flexqeso, OnurrHa flexqeno.

Brynnara noBprIII4Ha Ha npeAMerHI4or onSar u:uecyr,a3,25 ha.

Bngor: ua n;raucrara Aor(yMeHTaqr.ria ga ce ycornacn co 3aKoHor 3a yp6aHucrl'{t{Ko

nnaHr,rparr,e u rlpanu.nnnror sa yp6anucrzr{Ko nnaHupal}e.
Ycaosr4te :a nrIaHI,IDalbe Ha npocroDot rpe6a tra npe,4crasvBaar sre:ul4

napaMeTLr4 u HacoKH npl4 nnaHl,IpalbeTo Ha npocToDoT I'I nocTaBvBalbe Ha n IaHcK[Te

roHrrenqnr,r u Delreuuia no cure o6Jracra peresaHrHu ga uaHIrDarlero Ha nDocroDoT so

coo[gerHuor nraHcrr,r aoKvn4eHr, no cor.lta.q,cHoc-r co npocropHl4or naaH Ha Pe[v6al4ra
Maretouuia.

2. Ycrosure :a nnaHr,rpaH,e Ha npocropor oA Toqra 1 Ha osa PeureHue, u:pa6oreun

o4 Areuqujara 3a IInaHI4paIbe Ha npocropor co tex.6p. yO4222 ce cocraBeH Aen Ha

Peuresraero.
3. YcJrosn 3a nnaHlrpame Ha flpocropor :a Ia:rpag6a Ha noBpIxItHcKI4 conapHlz ta

$orono.n'rauunu eneKTpaHu (QorouanoHcru naHeJIH 3a npo143BoAcrBo Ha eneKTpIlqHa

euepruia ror,r ce nocraByBaar Ha aenia) co r'ao(uocr go 4 MW aaKTll422ll, KII 1423, Kn
1424,KnM211<fi1426,Kn1.427, l{il1428,Kn1429 uK[[1430, I(O flexqeso, Onurruna

Ilexvero, coAp)Kar onlITrI H noce6Hu ogpeg6u, HacoKH 14 peureuuia u 3aKnyqHlr

corneAyBarr,a co o6np:ynauxa aKTI4BHocr oA nnaHcKara gor<yueuraqraia oA noBl4coKo

Hnro u rpaQuuKrr npHno3r.r Kou npercraByBaar I4rnog oA nnaHor.

MfiI{xctepcrEo 3a xnBor-tia cpeAnHa r, flpocmpHo nraHrpaB€
xa P€ny6rHxa CeBepna MaxpaoHnia
Inouira.q -npecBera Boropoarrua' 6p. 3, CKonie

P€ny6rrxa CeB€pfi a MakeAoxnia

Ministria e Miedtsttret€sor dhe Planifikimit
hap€sinore Reprblik€s s€ Maqedonis€ scVeriut
Bul. 'Presveta Bogorodica" nr. 3, Shkup
Republika e Maqedonis€ s€ Veriut

+389 23251403
b'ww.moepp.gov.mk



CEKTOP 3A IIPOCTOPHO IInAHI4PAH,E

4. IIpu u:pa6orra Ha nnaHCrara Ao(yMeHTar{uia noKarlLrure 3a cr4Te coApxr4HH
Tpe6a Aa ce 6apaar 14cr(nyqlrBo Ha noBprxr,rHr,r oA nocna6H 6onure'rnu xaacu. Ilpuopurer
e 3aurura Ha 3eMroAencKoro 3eMilrrure, a oco6eHo crpr4KTHo orpaHl4qyBarLe Ha
rpaHc$oprrlaquiara na :eninrurero oA I-lV 6oaurerua Klraca 3a ne:enio4elcxo
Kop14CTerbe, KaKO r4 3arryByBallre Ha r(Banr{TeTOT u np!{pOAHaTa IrnOAHoCT Ha 3eMiuutrerO.

5. Co rlel Aa ce o6e36eA!.r 3aruruTa u yHanpeAyBarre Ha )r(r,rBorHara cpeAr4Ha npr4
I4spa6orKa Ha npeAMerHara Aor(yMeHTaqula :a u:rpa46a Ha noBprufiHcK14 cotap114 Ll

$o'rononralruuu enerTpaHr,r ($oronanoHcnr.r rraHerlu 3a npon3BoAcrBo Ha eJreKTpraqHa
euepruia xou ce nocraByBaar na :er,rja) co no(Hocr 4o 4 MW uallTI l422ll, KII 1423, Ifi
1424,1<117425,1<111426,K[l1427, Kn1428,KfIM29 ul{il 1430, I(O ftexqeso, Onurrusa
Ilexqeno, norpe6Ho e Aa ce noqlrryBaar o4pe46ur:e npon!rrxaH14 so 3axosor ga tKunorsa
cpeAlrHa ("Ca.necuux Ha PM" 6p. 53105,8U05,24107,159108,83109,48110,124110,5111J,
123112,93113,187 113, 42114, 44115,129 /15,192115,39116 u 99118) Kar(o u noA3a(oHcKr.r.re
ar{Tr{ AoHeceHr,t Bp3 ocHoBa Ha I4cTr4oT.

6. Oprauor xoi ro noArorByBa ruraHcr(r4or AoKyMeHT e AonxeH Aa AoHece O4ayna
3a cnpoBeAyBalbe rrv Ogayxa 3a He cnpoBeAyBalr,e Ha crparerfic(a oqena uo roia ce
o6pa:,roatenu npur{I4Hr4Te 3a cnpoBeAyBar6ero, oAHocHo He cnpoBeAyBalbero cornacHo
co Kpr4Tepr4yMr4Te Bp3 ocHoBa Ha Kolr ce onpeAenyBa Aanr,r eAeH nnaHcrt4 gonyuenr 6u
Moxen Aa r4Ma 3HaquTelrHo ranjanue Bp3 )rc4BorHara cpenr,rHa u np: r4panieto Ha
.nyiero.

IIpu goHecyralbero Ha Og;ryna 3a cnpoBeAyBarbe [rr.r O4ayra :a ue
cnpoBeAyBarbe Ha crparerr{cKa orleHa 3a npeAMerHara AoKyMeHTarIuia ta usrpag6a na
noBprrrr4HCKH conapHr,r r,r Somooar:auqHu ereKTpaHra ($oroHanoncrr,t flaHenu 3a
npor,r3BoACTBo Ha enexTpl,tqHa euepruja Kolt ce nocraByBaar Ha 3eMia) co rr,ro(uocr go 4
MW Ha KII1422/l,Kn1/23,Knl424,Ktll425,KlIl426,KIIl427, KII 1428, Kn 1429 rRTI
1430, KO Ilex.{eno, Onuruna flexqeBo, 3aAonxr4TenHo Aa ce 3eMar Bo npeABuA Hacoxr,rre
:a norpe6a oA cnpoBeAyBalrre Ha Crparerr4cxa orleHa ua uarjaunero Bp3 )Kt4BorHara
cpeAr4Ha, raro u la6ereuKure r4 3aKnyqoqrrre oA ceKTopcr(r4Te o6racru on$areuu co
flpocropazor uan na Peny6auxa Mare4our.ria.

OEPA3JIOx(EHI4E

Onu'rr,rHa flexqeso, Bp3 ocHoBa Ha qJreH 42 cras 4 og 3arouor sa yp6aHucruuno
nnaHr.rpalLe ("CnyN6eu BecHr4K Ha Peny6;rrara Ceoepna Maregouuia" 6p. 32120), co
nocrarrKa 6p. 40550 on 25.01.2022 ro4. 4o AreHquiara :a uanuparre Ha npocropor,
npeKy enerTpoHcKr4or cr4creM e-yp6anusarnl, AocraBr{ 6apan e 3a r,r3AaBar6e na Vcaonu
3a nnaHr4par6e Ha npocropor :a urrpa46a Ha noBprxHHCKr4 conapHra u $otonoarauvnu

Peny6nri(a CeBepHa MaReAonlja

Mruncrepctno sa r(r{BorHa cpeAXHa
u [pocmpHo [naHr{parbe

MmrHsrepcrBo 3a xxBorna cpeArHa u [pmropxo nraro{parne
Ha Peny6ruxa C€B€pHa MaRe,[oHr{a
Ilnoum,q ,IlpecBera EoropoAxqa" 6p.l, Cl(onie
Perry6nrixa CeBepHa MaxeAoHria

Republika e lr{aqedonisC se Veriut

Ministria e Mjedisit Iet€sor
dhe Planifikimit HapEsinor

Ministria e Mjedisir letEsor dhe Planiflkimit
hapisinor e Republikas sd Maqedonise se Veriut
Bul. "Presv€ta Bogorodica" nr.3, Shkup
Republika e Maqedonisi se Veriut

+349 2 3251 4O3

wrrxr.moepp.gov.mk



Peny6ruxa Ceoepra Maregonuja

Munucrepcrno sa xHBorHa cpe4nua
u npocToprro nnaHrrparbe

Republika e Maqedonis€ s€ Veriut

Ministria e Miedisit Ietdsor
dhe Planifikimit Hap€sinor

CEKTOP 3A IIPOCTOPHO INAHI4PATbE

erreKTpaHrr (Qorouanoucrn naHeJII4 3a npoI43BoACTBO Ha eneKTpHqHa eHeprl4ia KoI,I ce

nocraByBaar Ha 3eMia) co Mo(Hocr no 4 MW ua Kn 142211,1<tI l423,Kn M24,K111.425,

Kfl l426,Kn M27, I(n 1428, l<n 1429 ra I(II 1430, I{O llex,{eno, Onurrusa nexqeso.

BrcynHara noBpIIruHa Ha npeAMerHIror on0ar I43HecyBa3,25 ha.
Couacro qr,er 42 craB 8 oA 3ar<onor 3a yp6aHl4crl4rrKo flnaHl,tpame ("C.n. necnur<

sa PCM" 6p.32120), Areurlrljara 3a nnaHrlpame Ha npocropor n4 LI3pa6orH ycnoBl4re 3a

nnaHr4parr,e Ha npocropor 3a r43fpaA6a Ha noBplxI4HCKI4 conapHr u $oronolrauuur't
enerTpaHr,r ($oroHanoHcru [aHenr4 3a npor43BoACTBo Ha eneKTputrHa eHeprr4ia Ko]I ce

nocraByBaar na :er',rja) co Mo(Hocr Ao 4 MW na Klll422ll,l<111423,K111.424,Kn1425,
l<tl 1426,l{ll 1427, I(n 1428, Kn 1.429 u I(Il 1430, ItO llexqeso, Onurrusa llexqeso u ru

AocraBra go MuuucrepcrBoro 3a xr,rBorHa cpeAlrHa Lr npocropHo nnaHl4palbe nog 6p.
yn1-15 665/2022 ot 08.04.2022 roAI4Ha.

Bp: ocHona Ha ropeHaBeAeHoro, a cornacHo qnen 88 og 3arouor 3a onllTa
ynpaBHa nocranKa ("Cn. BecHur ua PM" 6p. 124 l15u76l20),MuHucrepcrBoro 3a xI4BorHa

cpeArrHa rr npocropHo nnaHnparbe ro AoHece oBa PeureHue Ha Ycnos[ :a naaHupatbe Ha

npocropor sa r,rsrpag6a Ha noBprxr,rHcrr,I coJrapHr,I u $ororoarauqHl4 eneKTpaHI4

($oroHanoncrcra rraHeJrr4 3a nporr3BoAcrBo Ha ereKTpl4qna eueprr,r;'a rol4 ce nocraByBaar

na:enia) co uo(uoc'r so 4 MW na Knl427LKlll421R[Il424Kn1425, KIl 1426, Kn
1427, RII1428, Kn 1429 v R[[1430, KO flexqero, Onmrnna flexqeno u oAnyr{u KaKo Bo

Ar4CnO3r4Tl.rBOT.

Ynacrso 3a npaBHo cpe4crno: flporun ona Peuresue 3acerHarara iaaHocr u oprauot roi
ro noArorByBa nJraHcKr.ror AoKyMeHT Mox(e Aa ra:janu Nar6a Bo pot( oA 15 (neruaecer)

AeHa oA AeHor Ha npr4eMor Ha ona Perueulte go,{pxannara I{orr.uacuja :a o4nyqyBart;e Bo

ynpaBHa nocranxa H nocranKa og pa6oren ogHoc Bo BTop creneH.

CTYBA}bE HA MI4HI4CTEP

AI4TEN HA CEKTOP

Rexhepi

llerornxr: fl alara Mapxoncra Pucrecra

J'.}roPu,
O4o6pnn: CoroaPlpya4ycxa

@9+"
M!flxcr€pcrBo 3a xrrBoTtla cpeanna r, npocmpno nrarlrpaH,e
xa Pen,6rr(a CeB€pHa MareAoHxia
flrourra.q -npecBera BoropoAuqa' 6p. 3, Ckonie
Peny6Ir(a ceBepfi a MakeAoHria

Ministria e Mjedisitret€sor dhe Planifikimit
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Karta br. 20
Legenda:
Koristewe na zemji{teto
Tema:Bilans na namena na povr{inite
Sektor:
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2002 - 2020
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Legenda:
Sistem na naselbi i soobra}ajna mre`a
Tema:Prostorno-funkcionalna organizacija
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Legenda:
Vodostopanska i energetska infrastruktura
Tema:Tehni~ka infrastruktura
Sektor:
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Legenda:
Reonizacija i kategorizacija na prostorot za za{tita
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