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Урбанистички план вон населено место за Г3.7 Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со
моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел,
КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр. 4013, КП
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P R O E K T IR A N JE,

IZ V E D U V A N JE ,

DIZAJN CENTAR INZENERING TRAJCE DOOEL
1430 KAVADARCI, NARODNA MLADINA - 3, P FAH 27
TEL / FAKS: ** 389 43 400 600, TEL. 410 610
ZIRO SMETKA: 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 8 8 1
MK 4011990103646 deponent STOPANSKA BANKA
A.D. SKOPJE FILIJALA KAVADARCI

K O N S A LT I N G ,

KO M PJU T ER SKI

IN Z EN ER IN G

Врз основа на Законот за Просторно и урбанистичко планирање а во врска со
изработка на Урбанистички план вон населено место за Г3.7 Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW) на
КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел,
КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе,
ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ ТРАЈЧЕ ДООЕЛ КАВАДАРЦИ го издава
следното:

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНИ ПЛАНЕРИ ЗА ИЗРАБОТКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

Трајче Грков, дипл. инж. арх
Петранка Цуцулова, дипл.инж.арх.

Планерите се должни УПВНМ – то да го изработи согласно Законот за
урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна Македонија
број 32/20), како и другите важечки прописи и нормативи од областа на
урбанизмот.

УПРАВИТЕЛ:
Ката Петковска
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DIZAJN CENTAR INZENERING TRAJCE DOOEL
1430 KAVADARCI, NARODNA MLADINA - 3, P FAH 27
TEL / FAKS: ** 389 43 400 600, TEL. 410 610
ZIRO SMETKA: 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 8 8 1
MK 4011990103646 deponent STOPANSKA BANKA
A.D. SKOPJE FILIJALA KAVADARCI

P R O E K T I R A N J E , I Z V E D U V A N J E , K O N S A LT I N G , K O M P J U T E R S K I I N Z E N E R I N G

ПЛАНСКА ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО
за Г3.7 – Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со моќност до
4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр.
3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр,
Општина Свети Николе

Изготвил,
ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ
Кавадарци
Тех. бр. 3663
октомври 2020
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TEL / FAKS: ** 389 43 400 600, TEL. 410 610
ZIRO SMETKA: 2 0 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 8 8 1
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Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на
Република Северна Македонија број 32/20), а во врска со изработка на
Урбанистички план вон населено место за Г3.7 – Фотоволтаични
електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр.
4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе,
ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕНЕРИНГ ТРАЈЧЕ ДООЕЛ КАВАДАРЦИ го издава
следното:

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР ЗА ИЗРАБОТКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

Трајче Грков, дипл. инж. арх.

Планерот е должен УПВНМ да го изработи согласно Законот за
урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна
Македонија број 32/20), како и другите важечки прописи и нормативи од
областа на урбанизмот.

УПРАВИТЕЛ:
КАТА ПЕТКОВСКА

ПЛАНСКА ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО
за Г3.7 – Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со моќност до
4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр.
3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр,
Општина Свети Николе

Инвеститори: Општина Свети Николе

Локација:

К.О. Свети Николе – вгр,
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Целна група:

-К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе

Име на документот: УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО
за Г3.7 – Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со моќност до
4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр.
3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр,
Општина Свети Николе
1.Предмет на програмата
Предмет на оваа задача е:
Плански опфат со површина 5,21ха
К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе
-Намена на површини:
Г1 – ЕНЕРГЕТСКИ ГРАДБИ
- Сончеви електрани
Г3.7 – Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW)
со можност за планирање на компатибилни класи на намена на
основните класи на намена, процентуално застапени согласно
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање.

Местоположба
Планскиот опфат е лоциран во К.О. Свети Николе - вгр, источно од градот
Свети Николе. Пристапот кон предвидениот опфат е од југоисточната
страна од КП бр. 3979/12, која претставува сопственост на РМ.
Граница на опфатот
Границата на планскиот опфат е дефинирана со граници на катастарски
парцели и тоа:
- од северната страна се граничи со дел од јужната граница на КП
7836/1, јужната граница на КП 4003, источната граница на КП 4016/1
и источната и јужната граница на КП 4019/4.
- од западната страна се граничи со дел од источните граници на КП
бр. 4015/2, КП бр. 4018/1 и дел од КП бр. 3958/7.
- на источната страна се граничи со западната граница на КП бр.
3979/12 и минува низ КП бр. 3972/3-дел и КП бр. 3958/5-дел и
завршува со тангирање на дел од западната граница на КП бр.
3958/11.
- на јужната страна се граничи со дел од северната граница на КП бр.
3958/5 и дел од северната граница на КП бр. 3972/3.
Границата на планскиот опфат ги има следните координати:

Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10
Т11
Т12
Т13
Т14
Т15
Т16

X

Y

7580098.4500
7580090.3100
7580080.7700
7580078.3600
7580069.7400
7580075.5000
7579952.4800
7579917.1800
7579913.8000
7579905.3900
7579872.1200
7579868.2600
7579859.2500
7579878.9800
7579866.5000
7579829.2500

4635870.9700
4635893.1200
4635912.0000
4635915.9700
4635929.0800
4636045.8800
4635977.8800
4635956.2300
4635954.1500
4635950.1900
4635947.6600
4635946.1600
4635935.8400
4635934.0000
4635926.5300
4635905.2400

Т17
Т18
Т19
Т20
Т21
Т22
Т23
Т24
Т25
Т26
Т27
Т28
Т29
Т30
Т31
Т32
Т33
Т34
Т35
Т36
Т37
Т38
Т39
Т40
Т41
Т42
Т43
Т44
Т45
Т46
Т47
Т48
Т49
Т50
Т51
Т52

7579831.0300
7579835.6800
7579893.6100
7579924.8889
7580008.8100
7580049.2100
7580044.8500
7580111.6400
7580115.7058
7580135.2237
7580142.3042
7580152.9070
7580208.7834
7580260.1009
7580266.8506
7580268.2452
7580280.5504
7580283.9959
7580282.7950
7580281.0400
7580280.4000
7580279.7600
7580278.4300
7580277.1000
7580275.2114
7580271.8396
7580259.7974
7580259.6858
7580260.1009
7580220.6585
7580133.6475
7580121.7724
7580132.2310
7580121.6282
7580128.7087
7580102.2128

4635896.5500
4635878.2400
4635781.5000
4635728.7025
4635778.4200
4635802.2600
4635810.8100
4635851.7800
4635857.7816
4635871.1970
4635860.8957
4635867.5162
4635778.0297
4635810.0730
4635749.9507
4635737.5287
4635739.7267
4635740.3422
4635747.0650
4635756.8900
4635760.2250
4635763.5600
4635768.5700
4635773.5800
4635780.3649
4635779.4263
4635776.0743
4635763.5748
4635810.0730
4635785.4447
4635924.7934
4635917.3784
4635900.6289
4635894.0084
4635883.7071
4635865.4955

Големина на опфатот
Големината на опфатот изнесува 5.21ha.
Намена на просторот
Содржината и намената на просторот на опфатот треба да биде во
согласност со потребите за нормално функционирање на еден ваков
простор. Согласно член 77 од Правилник за урбанистичко планирање
(Службен весник на Република Северна Македонија број 225/20), намената
на просторот е Г3.7 – Фотоволтаични електрани (претходна намена Е2 –
Комунална супраструктура според претходен Правилник за стандарни и
нормативи за урбанистичко планирање број 86/18), односно:
Г1 – ЕНЕРГЕТСКИ ГРАДБИ
- Сончеви електрани
Г3.7 – Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW)
2.Причини за донесување на документацијата
Со изработката на УПВНМ за К.О. Свети Николе, Општина Свети Николе,
треба да се обезбедат нови површини за градба со намена Г3.7 –
Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW) во
согласност со важечките стандарди и прописи.
-Рационализација на просторната организација преку рационален и
економичен пристап во идното користење на градежното земјиште со
наголемување на степенот на изграденост и искористеност во согласност со
важечките стандарди и нормативи.
3.Цел од донесување на документот
УПВНМ за Г3.7 – Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со
моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе вгр, Општина Свети Николе, како основна цел ги има зацртано насоките на
идниот просторен развој, со создавање услови за планирање на
организирани простори, дефинирање на оптимални решенија за
организирање на основните функции преку создавање на основна
концепција за планираните површини со конкретни просторни, сообраќајни
и инфраструктурни решенија.
Со изработка на УПВНМ за намена Г3.7 – Фотоволтаични електрани
(Фотоволтна централа со моќност до 4MW), треба да се овозможат услови
за градба на ваков комплекс, кој ќе овозможи позитивни ефекти со својата
функција врз целото непосредно опкружување од аспект на повисока
организација, инфраструктурна опременост и уреденост на просторот и се

разбира економски ефекти. Со тоа се овозможуваат
урбанизација, развој и напредок на населените места.

услови

за

4. Методологија
Урбанистички план вон населено место за Г3.7 – Фотоволтаични електрани
(Фотоволтна централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр.
3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр. 4013, КП
бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе, треба да се
изработи во согласност од Законот за урбанистичко планирање (Службен
весник на Република Северна Македонија број 32/20), како и другите
важечки прописи и нормативи од областа на урбанизмот.
5. Содржина на УПВНМ
УПВНМ за Г3.7 – Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со
моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр,
Општина Свети Николе, треба да се изработи со содржина врз основа на
важечка законска регулатива од областа на урбанистичкото планирање,
како и друга законска регулатива што го допира планирањето согласно
намената.

УПВНМ по форма треба да ја има следната содржина:
- Документациона основа;
-текстуален дел
-нумерички дел
-графички прилози
Планска документација;
-текстуален дел
-нумерички дел
-графички прилози
6. Графички дел
-

Ажурирана геодетска подлога со граница на плански опфат–прилог 1
Графички прилог – Пошироко опкружување

-

Податоци и информации од институции

ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА
УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

за изградба на објекти со основна класа на намена Е2 – Комунална
супраструктура (фотоволтна централа со моќност до 4 MW)
на КП 3958/7-дел, КП 4013, КП 4014/1, КП 3979/12-дел, КП 3972/3-дел и КП
3958/5-дел, КО Свети Николе-вон г.р.,
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Тех. бр. Y12719i

Скопје, август 2020

ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА
УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

за изградба на објекти со основна класа на намена Е2 – Комунална
супраструктура (фотоволтна централа со моќност до 4 MW)
на КП 3958/7-дел, КП 4013, КП 4014/1, КП 3979/12-дел, КП 3972/3-дел и КП
3958/5-дел, КО Свети Николе-вон г.р.
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ
КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Барател: Општина Свети Николе
Тех. бр. Y12719i
Раководител на задачата
Срѓан Дурлевиќ, дипл.шум.инж.
Координатор
д-р Христина Оџаклиеска,
дипл.инж.зашт.жив.сред.
Помошник раководител на сектор за ИТ и Инфраструктура
м-р. С. Г. Депинова, дипл.град.инж.

Агенција за планирање на просторот
По овластување на в.д.Директорот:
бр.0306-721/1 од 31.07.2020 год.
д-р Душица Трпчевска-Анѓелковиќ

Скопје, август 2020

Измена и дополна на Услови за планирање на просторот за изработка УПВНМ
со основна класа на намена Е2-комунална супраструктура, КО Свети Николе-вон г.р.,
Општина Свети Николе

ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО

за изградба на објекти со основна класа на намена Е2 – Комунална
супраструктура (фотоволтна централа со моќност до 4 MW)
на КП 3958/7-дел, КП 4013, КП 4014/1, КП 3979/12-дел, КП 3972/3-дел и КП
3958/5-дел, КО Свети Николе-вон г.р.
ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

На седницата одржана на 11.06.2004 година, Собранието на Република
Македонија, го донесе Просторниот план на Република Македонија како
највисок, стратешки, долгорочен, интегрален и развоен документ, заради
утврдување на рамномерен и одржлив просторен развој на државата,
определување на намената, како и уредувањето и користењето на просторот.
Со Просторниот план се утврдуваат условите за хумано живеење и
работа на граѓаните, рационалното управување со просторот и се обезбедуваат
услови за спроведување на мерки и активности за заштита и унапредување на
животната средина и природата, заштита од воени дејствија, природни и
технолошки катастрофи.
Со донесувањето на Планот се донесе и Закон за спроведување на
Просторниот план на Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр.
39/04).
Со Законот се уредуваат условите начините и динамиката на
спроведувањето на Просторниот план, како и правата и одговорностите на
субјектите во спроведувањето на Планот.
Законот за спроведување на Просторниот план на Република
Македонија, се заснова врз следните основни начела:
− јавен интерес на Просторниот план на Република Македонија;
− единствен систем во планирањето на просторот;
− јавност во спроведувањето на Просторниот план;
− стратешкиот карактер на просторниот развој на државата;
− следење на состојбите во просторот;
− усогласување на стратешките документи на државата и сите зафати и
интервенции во просторот;
− координација на Просторниот план на Република Македонија, со
другите просторни и урбанистички планови и другата документација
за планирање и уредување на просторот, како и со субјектите за
вршење на стручни работи во спроведувањето на Планот.
Спроведувањето на Планот подразбира задолжително усогласување на
соодветните стратегии, основи како и другите развојни програми и сите видови
на планови, со Просторниот план.
Според член 4 од овој Закон, Просторниот план, се спроведува со
изготвување и донесување на просторни планови на региони, просторни
планови на подрачја од посебен интерес, просторен план на општина, на
општините во градот Скопје и на Градот Скопје, како и со урбанистички планови
за населените места и друга документација за планирање и уредување на
просторот, предвидена со закон.
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За изработка и донесување на плановите од став 2 на овој член,
Министерството надлежно за работите на просторното планирање, издава
решение за услови за планирање на просторот.
Во конкретниот случај, се изработува измена и дополна на Условите за
планирање на просторот за изработка на Урбанистички план за вон
населено место со основна класа на намена Е2-Комунална супраструктура
(фотоволтна централа со моќност до 4 MW) на КП бр.3958/7-дел, КП
бр.4013, КП бр.4014/1, КП бр.3979/12-дел, КП бр.3972/3-дел и КП бр.3958/5дел, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе, со површина од 5,21
ha. Планскиот опфат зафаќа земјоделско земјиште.
За дел од предметната локација претходно се изработени „Услови за
планирање на просторот за изработка на Урбанистички план за вон населено
место со основна класа на намена Е2-Комунална супраструктура (фотоволтна
централа со моќност до 4 MW) на КП 3958/7, КП 4013, КП 4014/1, КП 4015/3 и
КП 4018/1, КО Свети Николе-вон г.р., Општина Свети Николе“ со тех.бр. У12719,
со површина од 5,08 ha.
Поради промена на границата на планскиот опфат и промена на
пристапот до локацијата се изработува измена и дополна на Условите за
планирање на просторот.
Низ планскиот опфат на фотоволтаичната централа минува цевковод кој
е дел од ХС „Злетовица“ за кој се издадени „Услови за планирање на просторот
за изработка на Урбанистички план на брана Кнежино и придружни објекти како
дел од ХС „Злетовица“ со тех.бр. У16906.
Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и
насоки при планирањето на просторот и поставување на планските концепции и
решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот,
обработени во согласност со Просторниот план на Република Македонија.
Основни определби на Просторниот план
Основната стратешка определба на Просторниот план на Републиката е
остварување на повисок степен на вкупната функционална интегрираност на
просторот на државата и обезбедување услови за значително поголема
инфраструктурна и економска интеграција со соседните и останатите
европски земји. Остварувањето на повисок степен на интегрираност на
просторот на Републиката подразбира намалување на регионалните
диспропорции, односно квалитативни промени во просторната, економската и
социјалната структура.
Во инвестиционите одлуки за материјалното производство, стриктно се
почитуваат локационите, техно-економските и критериумите за заштита на
животната средина, кои се усвоени на национално ниво. Една од основните
цели на Просторниот план се однесува на рационално користење и заштита на
природните ресурси, искористување на погодностите за производство и
лоцирање на преработката на простори врзани со местото на
одгледување или искористување.
Меѓу приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на
земјоделското земјиште, а особено стриктно ограничување на
трансформацијата на земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско
користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност на
земјиштето. Во напорите за унапредување на квалитетот на живеењето во
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Републиката, посебно тежиште се става на унапредувањето и заштитата на
животната средина.
Состојбата на животната средина и еколошките барања се важен фактор
на ограничување во планирањето на активностите, заради што е неопходна
процена на влијанијата врз животната средина. Посебно значење имаат
заштитата и промоцијата на вредните природни богатства и поголемите
подрачја со посебна намена и со природни вредности, важни за
биодиверзитетот и квалитетот на животната средина, како и заштитата и
промоцијата, или соодветниот третман на културното богатство согласно со
неговата културолошка и цивилизациска важност и значење.
Природни и климатски карактеристики
Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на
вредности и обележја создадени од природата, без учество и влијание на
човекот. Тие ги опфаќаат: географската и геопрометната положба на
подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, педолошки, хидрографски,
сеизмички, климатски карактеристики и др.
Мерната станица е лоцирана во Штип на надморска височина од 326 m
со координати по Х = 41045' и У = 22011'. За статистичка обработка е земен
период со низ на податоци од јануари-декември 1951 до 2013 год.
Климата на овој простор е условена од близината на реката Брегалница,
планината Плачковица и од присуството на ветровите.
Просечната годишна температура на воздухот изнесува 13,00С. Просечен
годишен минимум од 11,70С и просечен годишен максимум од 14,30С. Најтопол
месец е јули со 24,10С, а најстуден јануари со 1,30С. Апсолутен максимум на
температурата на воздухот е забележан на 24-07-2007 година од 43,50С,
апсолутен минимум на температура на воздухот е забележан на 26-01-1954
година од -22,70С, апсолутно годишно колебање од 66,20С. Просечната зимска
температуре изнесува 2,60С, пролетната температура изнесува 12,60С, летната
просечна температура изнесува 23,20С и просечна средна есенска температура
изнесува 13,60С. Есенските температури се повисоки од пролетните.
Просечен последен пролетен мраз е на 28-03, апсолутен последен
пролетен мраз бил на 28-04-1984год. Просечен прв есенски мраз е на 6-11, а
апсолутно последен есенски мраз бил на 16-10-1961 год. Мразниот период
просечно трае 142 дена.
Просечната годишна сума на врнежите изнесува 473,3mm, и тоа најмногу
во мај со 56,0mm, а најмалку во февруари 29,8mm, додека апсолутниот
максимум на врнежите е забележан на 06-08-2007 година од 77,9mm или l/m2.
Во зимскиот период паѓаат просечно 34mm по месец или вкупно за зимскиот
период просечно 101,9mm, во пролетниот период просечно паѓаат 42,7mm или
вкупно за 3, 4, и 5 месец просечно паѓаат 128,2mm, во летниот период просечно
паѓаат 37,2mm или вкупно за 6, 7 и 8 месец 111,6mm, а во есенскиот период
просечно во месеците септември, октомври и ноември паѓаат по 44,3mm или
вкупно за сите месеци просекот е 132,9mm. Годишен просек на влажноста на
воздухот изнесува 67%.
Број на денови со снег годишно има 19, денови со град има 35, годишен
број на денови со магла е 12, а просечната снежна покривка изнесува 9,7cm.
Просечна должина на траење на периодот со снег е 95 дена. Просечен број на
ведри денови е 87, просечен број на облачни денови е 194 дена и просечен
број на тмурни денови е 84.
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Во Штипската Котлина најчест ветер е од северозападниот правец кој
дува со честина од 196‰, брзина од 3,6m/s и јачина до 10 бофори што е и
најсилен ветер заедно со југоисточниот ветар кој е втор по честина од 179‰ и
со брзина од 3,8m/s што е најголема брзина. Ветер со најмала честина е
источниот со честина од 18‰, 2,9m/s и јачина од 8 бофори. Честината на време
без ветар - тишина е 395‰ што значи дека повеќе од третина од деноноќието е
без ветар.
Податоците се од мерната станица во Штип.
Економски основи на просторниот развој
Концептот на планиран развој и просторна разместеност на економските
дејности во "Просторниот план на Република Македонија" се темели на
дефинираните цели на економскиот развој во “Националната стратегија на
економскиот развој”, определбите за рационално користење на потенцијалите и
погодностите на развојот, поставеноста на системот на населби, како и
политиката за порамномерна и порационална просторна организација на
производните и услужни дејности.
Според економската структура, фазата од развојот во која се наоѓа
економијата, степенот на расположивоста на факторите, економските состојби
и економската позиција на Државата во светот, идниот развој на македонската
економија е детерминиран од насоките и комбинацијата на инвестициите со
другите развојни фактори.
Концепцијата на просторната организација на производните и услужни
дејности поаѓајќи од објективните фактори, пазарните услови, доминацијата на
приватната сопственост во економскиот систем и одлуките на државните и
локалните органи, се остварува како комбинација на концентрацијата на
стопанството на одделни места и дисперзија во просторот кои се
комплементарни приоди во развојот и просторната разместеност на
економските дејности.
Со разместувањето на производните и услужни дејности и со
агломерирањето на населението во просторот, се формираат центри-полови на
развојот како што е Градот Свети Николе со гравитационо влијание врз
локацијата за која е наменета измената и дополната на Условите за планирање
на просторот чиј плански опфат граничи со планскиот опфат на ГУП на Градот.
Половите на развој ги формираат оските на развојот детерминирани од
географските карактеристики на просторите, т.е. релјефот, теченијата на реките
и слично, а во современите текови позначајни се деловните односи,
комуникациите, како и изградените инфраструктурни системи и стопански
капацитети.
Со "Просторниот план на Република Македонија" дефинирани се пет оски
на развој од кои релевантна за Општината на чиј простор се наоѓа локацијата
за која е наменета измената и дополната на Условите за планирање е
“Источната развојна оска”, која има добри изгледи да се оформи во источниот
дел од Р Македонија поврзувајќи ги градовите: Куманово - Свети Николе - Штип
- Радовиш и Струмица. На север еден крак оди кон Р Србија и Црна Гора, а од
Струмица, еден крак води до Петрич во Р Бугарија. Во сегашно време оваа оска
е со слаб интензитет, но развојот ќе го зголемува нејзиното значење.
Развојните оски имаат значајна улога во просторната организација, а во
прв ред за модернизација на патиштата, за изградбата на далекуводи, гасоводи
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итн., со што ќе се создадат предуслови за поттикнување на развојот на
вкупната економија во Регионот и интегрален просторен развој на Државата.
При спроведувањето на стратегијата за организација и користење на
просторот за алокација на производни и услужни дејности, решенијата во
просторот треба да овозможат поголема атрактивност на просторот, заштита на
природните и создадени ресурси и богатства, сообраќајно и информатичко
поврзување, локациона флексибилност и почитување на развојните фактори.
Според определбите на Просторниот план, идниот развој и
разместеност на производните и услужни дејности треба да базира на
одржливост на економијата применувајќи ги законитостите на пазарната
економија и релевантната законска регулатива од областа на заштитата на
животната средина, особено превенција и спречување на негативните
влијанија на економските активности врз животната и работна средина.
Реализацијата на Урбанистички план за вон населено место со
основна класа на намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаична
централа со моќност до 4MW, КО Свети Николе-вон г.р., Општина Свети
Николе на површина од 5,08 ha, ќе биде во функција на одржливиот развој
преку производство на енергија од обновливи извори (сончева енергија).
Една од планските определби утврдени со "Просторниот план на
Република Македонија" е рационално користење на земјиштето заради
што е неопходно пред започнување на сите активности да се утврди
економската и општествена оправданост за зафаќање на предложената
површина од 5,08 ha на планскиот опфат на УПВНМ.
Користење и заштита на земјоделско земјиште
Зачувувањето,
заштитата
и
рационалното
користење
на
земјоделското земјиште е основна планска определба и главен предуслов за
ефикасно остварување на производните и другите функции на земјоделството,
а конфликтните ситуации кои ќе произлегуваат од развојот на другите
стопански и општествени активности ќе се решаваат врз основа на критериуми
за глобална општествено-економска рационалност и оправданост со што ќе се
постигнат следните зацртани цели:
– Запирање на тенденциите на прекумерна и стихијна пренамена на
плодните површини во непродуктивни цели;
– Зголемување на продуктивната способност на земјоделското земјиште и
подобрување на структурата на обработливите површини во функција на
поголемо производство на храна;
– Привремено или трајно исклучување од процесот на производство на
храна на терените каде концентрацијата на токсични материи од
сообраќајни коридори во земјиштето, воздухот и водата се над
дозволените норми;
– Рекултивирање и враќање на деградираното земјиште во земјоделска
намена со мелиоративни и агротехнички зафати;
– Искористување на компаративните предности и погодности на одделни
подрачја и стопанства за повисок степен на финализација и
задоволување на потребите на преработувачките капацитети и нивна
ориентација кон извоз;
– Oбезбедување на материјални и други услови за дефинирање и
реализација на програмата за реонизација на земјоделското
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производство поради рационално искористување на сите природни
ресурси, човечки потенцијали и индустриско-преработувачки капацитети.
Согласно просторниот план на Република Македонија просторот на РМ е
поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната
локација припаѓа на Медитерански или Повардарски земјоделско
стопански реон поделен на Јужно медитерански со 2 микрореони и
Централно-медитерански со 10 микрореони.
При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување
и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на
земјиштето и утврдување на нормите и стандарди за градба. Меѓу
приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското
земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на
земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и
зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето.
Пренамената на земјоделското земјиште се регулира со Законот за
земјоделско земјиште. Доколку при изработка на урбанистичко планската
документација предвидена во Член 7 во Законот за просторно и урбанистичко
планирање (“Сл. весник на РМ”, бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и
168/18), се зафаќаат нови земјоделски површини, надлежниот орган за
одобрување на планските програми веднаш по заверка на истите до
Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство поднесува барање за согласност за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно.
Водостопанство и водостопанска инфраструктура
Планирањето и реализирањето на активностите за подобрување на
условите за живот согласно Просторниот план на Р. Македонија треба да се во
корелација со концептот за одржлив развој, кој подразбира рационално
користење на природните и создадените добра. Одржливиот развој подразбира
користење на добрата во мерка која дозволува нивна репродукција,
усогласување на развојните стратегии и спречување на конфликти во сите
области на живеење. Во развојот на водостопанството и водостопанската
инфраструктура концептот на одржлив развој е насочен кон рационално
користење на водата, условено од фактот дека Републиката е сиромашна со
вода. Колку водите во одреден простор може да се сметаат за „воден ресурс”
зависи од можноста за нивно искористување, односно од можноста за
реализирање на водостопански решенија со кои водите ќе се искористат за
покривање на потребите од вода за населението, земјоделството,
енергетиката, индустријата и за заштитата на живиот свет.
Со Просторниот план на Република Македонија на територијата на
Републиката дефинирани се 15 водостопански подрачја (ВП): ВП „Полог”,
„Скопје”, „Треска”, „Пчиња”, „Среден Вардар”, „Горна Брегалница”, „Средна и
Долна Брегалница”, „Пелагонија”, “Средна и Долна Црна”, „Долен Вардар”,
„Дојран”, „Струмичко Радовишко”, „Охридско - Струшко”, „Преспа“ и „Дебар”.
Оваа поделба овозможува реално да се согледаат расположивите и
потребните количини на вода за одреден регион.
Планскиот опфат на фотоволтната централа за производство на
електрична енергија во КО Свети Николе-вон град, Општина Свети Николе, се
наоѓа во водостопанското подрачје (ВП) „Средна и Долна Брегалница” кое го
опфаќа сливот на реката Брегалница од браната Калиманци до вливот во
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реката Вардар. На ова ВП припаѓаат и сливовите на реките: Оризарска,
Злетовска, Светиниколска, Осојница, Зрновка, Козјачка и Лакавица.
ВП „Средна и Долна Брегалница” е сиромашно со вода. За сливот на
реката Брегалница специфичното истекување мерено кај водомерната станица
“Берово” изнесува 11,8 l/s/km2, додека на водомерните станици “Очи Пале”
изнесува 5,9 l/s/km2 и “Штип” изнесува 4,1 l/s/km2.
За целосно искористување на потенцијалот на водотеците
(хидроенергетски, за водоснабдување на населението и индустријата и за
наводнување) во ВП „Долна и Средна Брегалница” изградени се акумулациите
Градче на реката Кочанска, Пишица на реката Пишица, Мантово на Лакавица и
Мавровица на река Мавровица. За идниот период се предвидува изградба на
акумулациите: Јагмулар на реката Брегалница, Речане на Оризарска Река и
Баргала на Козјачка Река.
Бидејки Источниот регион е сиромашен со вода, со Просторниот план на
Република Македонија зацртана е изградба на регионален водостопански
систем (РВС) „Треска”, со кој ќе се зафаќаат води од сливот на реката Треска и
ќе се транспортират кон Источна Македонија, односно ќе се покриваат
потребите во ВП „Скопје”, „Пчиња”, „Средна и Долна Брегалница” и „Струмичко
Радовишко”. Дефинирањето на трасата на овој РВС ќе биде предмет на идна
проектно техничка и урбанистичко планска документација.
За квалитетно и континуирано водоснабдување во Источна Македонија
изграден е хидросистемот „Злетовица” преку кој се водоснабдуваат преку
100.000 жители во општините Кратово, Пробиштип, Штип, Свети Николе,
Карбинци и Лозово. Со целосна изградба на ХС „Злетовица” ќе се овозможи
наводнување на 3.100 ha обработливи површини и годишно производство на
електрична енергија од 56,80х106 KWh. При изработката на планската
документација да се утврди точната местоположба на линиската
инфраструктура и придружните објекти кои се дел од ХС „Злетовица“ и
соодветно на тоа да се предвидат заштитни мерки со кои ќе се овозможи
непречено функционирање на овој значаен систем.
Изградбата на фотоволтната централа за производство на електрична
енергија со која ќе се користи сончевата енергија, како обновлив ресурс, во
регион кој е сиромашен со вода, ќе допринесе за подобрување на енергетската
покриеност на Регионот во согласност со принципите на еколошко и одржливо
искористување на природните ресурси.
Енергетика и енергетска инфраструктура
Од аспект на енергетиката и енергетската инфраструктура со
Просторниот план на Р Македонија се дефинираат состојбите, потребите и
начините на задоволување на потрошувачката на разните видови на енергија
во Републиката. При тоа приоритет се дава на намалување на увозната
зависност на енергенти и енергија, односно задоволување на потрошувачката
со домашно производство.
Според статистичките податоци последниве години во РС Македонија
над 30% од потрошената електрична енергија е од увозно потекло за што се
одвојуваат големи девизни средства. Зголемената потрошувачка на енергетски
горива ја наметнува потребата од подобрувањето на енергетската ефикасност.
Европската регулатива “Европа 2020” за паметен, одржлив и сеопфатен развој
предвидува мерки за намалување на емисиите на издувни гасови, зголемување
на користењето на обновливи извори на енергија и зголемување на
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енергетската ефикасност. Имплементирањето на овие мерки, ќе придонесе за
подобра односно поквалитетна иднина за следните генерации, отворање на
нови работни места, а истовремено се обезбедуваат услови за одржлив развој.
Со рационално искористување на енергетските извори им се овозможува на
идните генерации да имаат ресурси за сопствен раст и развој.
Размената на електрична енергија помеѓу балканските електроенергетски системи (чии земји најчесто се увозници) е многу значајен фактор за
натамошниот развој. Електроенергетските системи на балканските земји треба
да бидат поврзани со конективни водови кои што нема да преставуваат тесно
грло во трансмисија на потребните количини на електрична моќност. Државата
досега има 400 kV конективни водови со Грција (кон Солун и Лерин) и Косово
(Косово-Б) и кон Бугарија (Црвена Могила), а во план е градбата на вод кон
Албанија. Планираната, со Просторниот план на РМ, траса на водот од Скопје5
кон Србија е сменета и изграден е водот Штип-Србија.
Локацијата
со
основна
класа
на
намена
Е2-Комунална
супраструктура (фотоволтна централа со моќност до 4 MW), КО Свети
Николе-вон г.р., Општина Свети Николе, нема конфликт со постојните и
планирани преносни и конективни водови. Така постојниот 110 kV далноводот
Штип-Oвче Поле минува далеку на југ од оваa локација.
Градбата на електрични централи од обновливи извори на енергија ги
подобрува перформансите на електроенергетската мрежа, го намалува увозот
на електрична енергија и емисиите на стакленички гасови.
Гасовод и нафтовод-Природниот гас, со сегашната потрошувачка,
малку е застапен во енергетскиот сектор во РС Македонија. Со негова
зголемена употреба се воведува еколошки поприфатливо гориво кое со својот
хемиски состав и висока калорична моќ, претставува одлична замена за
нафтата, нејзините деривати, јагленот и другите цврсти и течни горива.
Природниот гас испушта помалку штетни материи во однос на другите
енергенти, заради што аерозагадувањето е сведено на минимум.
Изградениот крак Жидилово-Скопје е дел од меѓународниот транзитен
гасоводен систем Русија-Романија-Бугарија-СМакедонија. Се планира во
идниот период доизградба на гасоводната мрежа во Републиката и поврзување
со мрежите на соседните држави што ќе овозможи зголемување на сигурноста
во снабдувањето на сите региони во државата, но и урамнотежување на
потрошувачката во текот на целата година.
При проширувањето и натамошната доизградба на гасоводниот систем
се планира да се изгради делница-1 Клечовци-Штип-Неготино со што ќе се
овозможат поволни услови за развој на гасоводната мрежа во овој регион.
Трасата на планираниот гасовод од делница-1 Клечовци-Неготино минува
далеку на исток од oваа локација.
Со Просторниот план на Република Македонија планиран е нафтоводот
АМБО (Балкански нафтовод-продуктовод Бургас-Драч) кој низ РС Македонија
ќе поминува низ Крива Паланка, Куманово, Скопје, Велес Прилеп, Битола,
Ресен, Охрид и Струга. Но заради заштита на Охридското Езеро, сливните
подрачја на постојните и планирани акумулации, на површинските водотеци и
за заштита на природните реткости и други стратешки простори, предложен е
нов порационален коридор.
Новопредложениот коридор на АМБО во Републиката почнува од Деве
Баир на Македонско-Бугарската граница продолжува кон Крива Паланка - Свети
Николе - Велес - Крушево - Богомила - Сопотница - Ботун и кај Лакаица влегува
во Албанија. Овој коридор е усвоен на осумдесет и шестата седницата на
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Владата на Република Северна Македонија, одржана на 24.05.2004 год.
Точната траса на нафтоводот ќе биде дефиниран со изработка на
урбанистичката и проектна документација. Трасата на планираниот Нафтовод
АМБО минува далеку на север од оваа локација.
Заради зголемување на сигурноста во снабдувањето со нафта и нафтени
деривати на РС Македонија изграден е нафтоводот Скопје-Солун со кој се
овозможува транспорт на два милиони тони сирова нафта од пристаништето во
Солун до Рафонеријата ОКТА. Трасата на изведениот нафтовод СкопјеСолун минува далеку на исток од оваа локација.
Население
Утврдувањето на концептот на просторната организација, уредувањето и
користењето на територијата на Републиката, а во контекст на тоа и
стопанската структура, зависи од развојот, структурните промени и просторната
дистрибуција на населението.
Врз основа на прогноза за бројот, структурата, темпото на растежот,
критериумите за разместување и подвижноста, треба да се покаже просторновременската компонента на остварување на идната организација и уредување
преку демографскиот аспект.
Демографските проекции, кои на планирањето му даваат нова
димензија, покажуваат или треба да покажат, како во иднина ќе се формира
населението, неговиот работен контингент (работна сила) и домаќинствата и
како треба да придонесат кон сестрано согледување на идната состојба на
населението како производен дел, потрошувач и управувач - креатор.
Тргнувајќи од определбата дека популациската политика преку систем
на мерки и активности треба да влијае врз природниот прираст, се оценува
дека за обезбедување на плански развој и излез од состојбата на неразвиеност
се наметнува водењето активна популациска политика во согласност со
можностите на социо-економски развој на Републиката. Во овие рамки треба да
се води единствена популациска политика со диференциран пристап и мерки
по одделни подрачја, со цел да се постигне оптимализација во користењето
на просторот и ресурсите, хуманизација на условите за семејниот и
општествениот живот на населението, намалување на миграциите, како и
создавање на услови за порамномерен регионален развој на Републиката.
Според податоците од Пописот на населението, домаќинствата и
становите спроведен во 2002 год. вкупниот број на жители во Oпштина
Свети Николе на чиј простор се наоѓа предметната локација, изнесува
18.497 жители, од кои 42,5% претставува расположива работна сила која
што е значаен потенцијал за идниот развој на овој крај.
Како демографска рамка, населението е значајна категорија која треба
да се има во предвид при апроксимацијата на потенцијалните работни ресурси
и потенцијалните потрошувачи и корисници на сите видови услуги.
Урбанизација и систем на населби
Урбанизацијата како сложен, динамичен процес треба да претставува
основна рамка и влијателен фактор во насочувањето на долгорочниот
просторен развој на Република Македонија.
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Предвидената за изградба фотоволтна централа, со моќност до
4MW, КО Свети Николе-вон г.р., Општина Свети Николе, ќе овозможи
поефикасно снабдување на руралните населби со електрична енергија,
односно приклучување на нови населби кон мрежата, што е особено значајно
за оние кои немаат соодветно, односно квалитетно снабдување. Воедно преку
воведување на алтернативни извори на енергија се овозможува заштеда
на необновливи извори на енергија што е еден од основните приоритети
во одржливиот развој.
Од аспект на урбанизацијата при поставувањето на вакви објекти во
просторот треба да се обрне внимание на изборот на локации од аспект на
заштита на продуктивното земјиште, како и нивно вклопување во
постојниот урбан модел на просторот и пејзажното обликување на
окружувањето.
Ваквите и слични иницијативи на соодветен начин се вградени во
основните цели на урбанизацијата и развој и уредување на населбите,
дефинирани во Просторниот план на Р Македонија:
− Создавање услови за непречено вршење на основните функции во
населбите, обезбедување висок степен на заштита на животната
средина и запазување на принципите на одржлив развој;
− Планско уредување и екипирање на населбите со елементи на
комунална инфраструктура.
Домување
Основните цели на Просторниот план во областа на домувањето се во
функција на оптимална проекција на станбениот простор, а се однесуваат на:
обезбедување стан за секое домаќинство, подобрување на станбениот
стандард, изградба на адекватна инфраструктура во функција на
поквалитетен стандард на домување, асеизмичност во градбата, замена на
субстандардниот станбен фонд и изнаоѓање модуси и дефинирање на
критериуми за надминување на појавата на бесправна изградба.
Современата технологија, автоматизација и модернизација навлегува во
сите пори на современиот живот, па оттаму предизвикува битни
трансформации и во станот, кои квалитативно го менуваат традиционалниот
тип на домување и станот.
Порастот на животниот стандард и порастот на културата на домувањето
доведуваат до постојано зголемување на површината на станот, подобрување
на внатрешната организација и распоред, квантитативно и квалитативно
подигнување на комуналната опременост на станот.
Во тој контекст, оваа инцијатива за изработка на Урбанистички план за
вон населено место со основна класа на намена Е2-Комунална
супраструктура (фотоволтна централа со моќност до 4 MW), КО Свети
Николе-вон г.р., Општина Свети Николе, е во функција на обезбедување
поквалитетни услуги за снабдување на домаќинствата со електрична енергија
во овој дел на Републиката, со што се овозможува квалитативно и
квантитативно подигнување на комуналната опременост на станот како
негова основна клетка.
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Јавни функции
Организацијата на јавните функции е директно поврзана со
планирањето и уредувањето на населбите и зависи од типот на населбата,
нејзиното место и улога во хиерархијата на населбите и соодветното ниво на
централитет.
Локацијата предвидена за изработка на Урбанистички план за вон
населено место со основна класа на намена Е2-Комунална супраструктура
(фотоволтна централа со моќност до 4 MW), КО Свети Николе-вон г.р.,
Општина Свети Николе е во функција на развој на стопанските активности и е
надвор од урбаниот опфат на најблиската населба, така што нема препораки и
обврски за организација на јавни функции, што значи дека се исклучени и
можностите за било каков конфликт помеѓу два типа на функции.
Индустрија
Развојот и просторната разместеност на индустријата претставува
значаен фактор и движечка сила за поттикнување на развојот на вкупната
економија и модернизација на другите области од економскиот и
општествениот живот. Ефикасното и успешно спроведување на насоките и
определбите за поттикнување на развојот на индустриските дејности и нивно
рационално разместување во просторот ги детерминираат позитивните
промени и во другите сегменти на економијата: пораст на вработеноста,
зголемување на бруто домашниот производ, подобрување на животниот
стандард и др.
Со плански и организиран начин на ширење на инфра и
супраструктурата и создавањето на други погодни услови за локација на
производни капацитети во просторот околу општинските центри и во
поширокиот рурален простор, се обезбедуваат основи врз кои може да се
очекува во периодот до 2020 г. да се остварува просторната разместеност
на индустријата, преку моделот на концентрираната дисперзија.
Во планскиот период, индустриското производство се очекува да биде
застапено во сите општини и да остварува растеж кој ќе придонесе за
зголемување на вработувањето, подобрување на условите за живеење на
граѓаните на поширокиот простор на земјата.
Реализацијата на Урбанистичкиот план за вон населено место со
основна класа на намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтаична
централа со моќност до 4MW), КО Свети Николе-вон г.р., Општина Свети
Николе на површина од 5,08 ha, ќе биде во функција на развој на
енергетскиот сектор што кореспондира со основните определби на
Просторниот план на Р Македонија за одржлив развој.
Индустријата која е водечка стопанска дејност и двигател на развојот на
вкупната економија има значајно влијание врз квалитетот на животната
средина. Во услови на усвоената развојна парадигма на “одржлив” развој,
напорите треба да се насочат кон суштествени промени во стратегијата и
политиката за развој и просторна алокација на производните капацитети
засновани на принципите на еколошка заштита.
Сообраќај и врски
Комуникациската мрежа на Република Македонија, сочинета од повеќе
комуникациски потсистеми, е етаблирана преку системот за сообраќај и врски
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врз чија основа, помеѓу другото, се темели и организацијата на просторот на
државата. Комуникациските системи во Република Македонија, кои се од
особено значење за развојот на стопанските активности, се очекува да се
подобруваат, унапредуваат и да се развиваат во две насоки на развој на
комуникациите:
– екстерното поврзување на државата (стратешки коридори);
– интерното поврзување во државата (регионални и локални потреби).
Основа за екстерното поврзување на државата се дефинираните
комуникациски коридори согласно меѓународните конвенции и препораки, што
воедно се и основа за ориентација кон европските и балканските определби за
економски и технолошки комуникации, што е од особено значење за извозот.
Основата за интерното поврзување во државата односно планирање и
развој на патната мрежа на РС Македонија се базира на категоризација на
патиштата, на стратешки дефинирани меѓународни коридори за патен
сообраќај, на досега изградената европска патна мрежа-ТЕМ со “Е” ознака на
патиштата, на досега изградената магистрална и регионална патна мрежа, како
и на определбите од долгорочната стратегија за развој.
Мрежата на патишта “Е” ознака што ги дефинира меѓународните
коридори за патен сообраќај низ Републиката се: Е-65, Е-75, Е-850, Е-871.
Според Просторниот план на Република Македонија (2002 - 2020 г.) и
Одлуката за категоризација на државните патишта („Службен весник на
Република Македонија” број 133/11, 150/11 и 20/12) автопатската и магистрална
патна мрежа релевантна за предметниот простор е со ознака:
– А4 - (Граница со Косово-ГП Блаце-крстосница Стенковец-обиколница
Скопје-Петровец-Миладиновци-Свети Николе-Штип-Радовиш-Струмицагр.со Бугарија-ГП Ново Село).
Во идната патна мрежа на Р. Македонија, основните патни коридори ќе ги
следат веќе традиционалните правци во насока север-југ (коридор 10), односно
исток-запад (коридор 8), што се вкрстосуваат во просторот помеѓу градовите:
Скопје, Куманово и Велес. На тој начин дел од магистралните патишта во
Република Македонија ќе формираат три основни патни коридори, што треба
да се изградат со технички и експлоатациони карактеристики компатибилни со
системот на европските автопатишта (ТЕМ):
– север-југ: М-1 (Србија - Куманово - Велес - Гевгелија - Грција),
– исток-запад: М-2 и М-4 (Бугарија-Крива Паланка-Куманово-СкопјеТетово-Струга-Албанија и крак Скопје - Србија),
– исток-запад: М-5 (Бугарија - Делчево - Кочани - Штип - Велес -Прилеп Битола - Ресен - Охрид- Требеништа- М4 (крак Битола -граница со
Грција).
На автопатската и магистралната патна мрежа се надоврзуваат
регионалните патишта, што заедно со локалните категоризирани патишта
ќе ја сочинуваат патната мрежа на Република Македонија. Релевантниот
регионален патен правец за предметната локација според Просторниот план на
Република Македонија (2002 - 2020 г.) влегува во групата на регионални
патишта "Р1" и е со ознака:
– Р1204 - (Куманово-врска со А2-Свети Николе-Овче Поле-врска со А3Кадрифаково-Штип-Софилари-врска со А4).
Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно
опслужување на Република Македонија, ќе биде во функција на сообраќајните
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потреби (очекуваниот обем на сообраќајот), потребите за интеграција во
европскиот патен систем, како и економската моќ на државата, а трасите на
меѓународните и магистралните патишта, задолжително ќе поминуваат надвор
од населените места и се предлага да се решаваат со денивелирано
вкрстосување со останатата патна мрежа.
При планирање да се почитува Законот за јавни патишта („Службен
весник на Република Македонија” број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11,
44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16,
71/16 и 163/16).
Железнички сообраќај: Концепцијата за развој на железничкиот
систем базира на потребата за модернизација и проширување на железницата
во целина, како и поврзување на железничката мрежа на Република Македонија
со соодветните мрежи на Република Бугарија и Република Албанија.
Железничката мрежа на Република Македонија, во планскиот период,
треба да ја сочинуваат: магистрални железнички линии од меѓународен
карактер, регионални линии и локални линии.
1. Магистрални железнички линии од меѓународен карактер:
‡ СР- Табановце-Скопје-Гевгелија-ГР .......................... 213,5 km
‡ СР - Блаце-Скопје .......................................................... 31,7 km
‡ СР -Кременица-Битола-Велес .................................... 145,6 km
‡ БГ -Крива Паланка-Куманово ....................................... 84,7 km
‡ АЛ-Струга-Кичево-Скопје ............................................ 143,0 km
Покрај постојните врски Табановце и Блаце на север, односно Гевгелија
и Кременица на југ, ќе се изврши и соодветно поврзување на исток кон
Република Бугарија, односно на запад кон Република Албанија, со што ќе се
овозможи целосно интегрирање на македонскиот железнички систем со
соодветните системи на соседните држави.
Во планскиот период до 2020 год. меѓудругото се очекува развој на
интегралниот транспорт, односно техничко-технолошкото доопремување на
Македонските железници за извршување на задачите и за вклучување во
меѓународниот сообраќај, што е во согласност со стратегијата на развојот на
железничкиот сообраќај и со реалните можности на Република Македонија.
Воздушен сообраќај: Воздушните патишта во Република Македонија се
интегрален дел од европската мрежа на воздушни коридори со ширина од 10
наутички милји во кои контролирано се одвиваат прелетите над територијата на
државата.
Примарната аеродромска мрежа во Република Македонија треба да ја
сочинуваат вкупно 4 аеродроми за јавен воздушен сообраќај, и тоа во Скопје,
Охрид, Струмица и Битола. Аеродромот во Скопје е оспособен за прием и
опрема на интерконтинентални авиони, аеродромот во Охрид е реконструиран
во повисока-II категорија, а новите аеродроми што се предвидуваат во
Струмица и Битола се предвидени да бидат со доминантна намена за карго
транспорт на стоки.
Секундарната аеродромска мрежа се предлага да ја сочинуваат
сегашните 5 реконструирани и технички доопремени спортски аеродроми и
вкупно 15 аеродроми за стопанска авијација, од кои 7 нови. Покрај тоа треба да
се уредат и околу 20 терени за дополнителен развој на воздухопловниот спорт
и туризам во согласност со меѓународните прописи за ваков вид на аеродроми.
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Радиокомуникациска мрежа и антенски системи
Радиокомуникациска мрежа е јавна електронска комуникациска мрежа со
која се обезбедува емитување, пренос или прием на знаци, сигнали, текст,
слики и звуци или други содржини од каква било природа преку радиобранови.
Основни елементи на примопредавателниот систем се: антените, антенските
столбови, водови, засилувачи и друго.
Јавните електронски комуникациски мрежи треба да се планираат,
поставуваат, градат, употребуваат и слично под услови утврдени со Законот за
електронските комуникации, прописите донесени врз основа на него, прописите
за просторно и урбанистичко планирање и градење, прописите за заштита на
животната средина, нормативите, прописите и техничките спецификации
содржани во препораките на Европската Унија.
Изложеноста на јавноста на нејонизирачко електромагнетно зрачење со
пуштањето во работа на антенски систем не треба да ги надминува
вредностите пропишани со Упатството за гранични вредности при изложеност
на нејонизирачко зрачење издадено од Меѓународна комисија за заштита од
нејонизирачко зрачење (ICNIRP – International Commission on Non-Ionizig
Radiation Protection). Агенцијата за електронски комуникации врши контрола со
мерење на нејонизирачкото електромагнетно зрачење, со цел да ја утврди
усогласеноста на антенските системи со граничните вредности.
Оператори на мобилната телефонија во Републиката се: М-Телеком,
Лајкамобајл, Телекабел и А1. Тие во своите секојдневни развојни активности
вршат:
– Квалитетно мрежно покривање со мобилен сигнал на:
• региони, општини, населени места,
• подрачја од јавен интерес (културно-историски, спортски,
стопански, индустриски, погранични зони и др.),
• сообраќајна и транспортна инфраструктура.
– Подготовка на проекти за развој на мрежата согласно постоечката
инфраструктура на теренот.
– Усогласување на развојните планови со одделни институции на
државата (министерства, управи и сл.).
Целиот овој регион, покриен е со сигнал на мобилна телефонија на
мобилните оператори.
Кабелска електронска комуникациска мрежа - се користи за
дистрибуција на јавни електронски комуникациски услуги до крајниот корисник.
Пристапниот дел на мрежата е изграден од кабли (од бакарни парици,
коаксијални, хибридни коаксијално-оптички и/или оптички) и придружни
дистрибутивни и изводни точки: канали, цевки, кабелски окна/шахти,
надворешни ормари и др.
Јавната кабелска електронска комуникациска мрежа и придружните
средства треба да се планираат, проектираат, поставуваат и градат на начин
кој нема да ја попречува работата на другите електронски комуникациски мрежи
и придружни средства, како ни обезбедувањето на другите електронски
комуникациски услуги.
Изградбата на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни
средства треба да се обезбеди:
– заштита на човековото здравје и безбедност,
– заштита на работната и животната средина,
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заштита на просторот од непотребни интервенции,
заштита на инфраструктурата на изградените јавни електронски
комуникациски мрежи,
– унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните
електронски комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и
услуги, а особено со воведување на следни генерации на јавни
електронски комуникациски мрежи.
АД “Македонски Телекомуникации” и останатите оператори за своите
корисници обезбедуваат широк опсег на услуги како што се: говорни услуги
(вклучувајќи услуги со додадена вредност), услуги за пренос на податоци,
пристап до Интернет, мобилни комуникациони услуги, јавни говорници и др.
Комуникациските услуги се обезбедуваат врз основа на добро воспоставената
електронска комуникациска мрежа со примена на најсовремени технологии.
Телефонските корисници во ова подрачје во електронско
комуникацискиот сообраќај се приклучени преку телефонската централа
во Свети Николе.
Операторите на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа до
крајот на 2020 година треба да обезбедат можност за широкопојасен пристап
до услуги (broadband) со големи брзини на: 100% од домаќинствата покриени со
мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа
со брзина на пренос од 30 Mbps и најмалку 50% од домаќинствата покриени со
мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа
со брзина на пренос од 100 Mbps.
Изградената електронска комуникациска инфраструктура за пренос со
големи брзини треба да им овозможи на сите корисници слободен избор на
оператор, а на сите оператори пристап до градбите под еднакви и
недискриминаторски услови.
–
–

Заштита на животната средина
Анализата на влијанијата врз животната средина, како превентива, има
за цел да ги идентификува можните проблеми, да ги рационализира трошоците
и да направи оптимален избор на мерките за заштита на животната средина. За
разлика од “пасивниот” пристап, со кој се применуваат заштитни мерки по
настанатиот проблем, што претставува финансиско оптоварување на
производителите, давачите на услуги и општеството во целост, превентивната
заштита на животната средина се трансформира во елемент на развој и
појдовна основа за глобалното управување со животната средина засновано на
принципите на одржливиот развој. Одржувањето на континуитет во
следењето на состојбите во медиумите и областите на животната средина,
дава претстава за трендот на промени кои настанале во текот на подолг
временски период на анализираното подрачје, како основа за планирање и
предвидување на промените кои би можело да се очекуваат во животната
средина во временската рамка на која се однесува планскиот документ.
Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната
средина при изработката на Урбанистички план за вон населено место со
основна класа на намена Е2-Комунална супраструктура (фотоволтна
централа со моќност до 4 MW), КО Свети Николе-вон г.р., Општина Свети
Николе, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската
регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските
акти донесени врз нивна основа.
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Имајќи во предвид дека енергијата на сончевото зрачење претставува
најобилен, неисцрпен, бесплатен и обновлив извор на енергија, кој не ја
загадува околината, при разработка на влијанијата од фотоволтаичните
централи врз животната средина констатирано е дека истите не создаваат
емисии на штетни материи, не трошат гориво и не создаваат бучава.
Досегашните научни истражувања посочуваат дека единствено негативно
влијание по човековата околина е потребата од зголемена површина на
земјиште за нивно инсталирање. При реализација на предвидените активности
за изградба на фотоволтаични централи треба да се внимава да не дојде до
искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите
природни вредности, квалитетот и количината и режимот на површинските и
подземните води.
Доколку при поставување на фотоволтаичните централи се создаде
отпад, создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го
избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на отпадот
врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. При управување со
отпадот по претходно извршената селекција, отпадот треба да биде
преработен по пат на рециклирање, повторно употребен во истиот или во друг
процес за екстракција на секундарните суровини или пак да се искористи како
извор на енергија. Создадениот отпад треба да се депонира организирано со
контролиран транспортен систем во постојната депонија. Потребно е да се
потенцира дека создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги
сноси сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во
животната средина.
Заштита на природното наследство
Од областа на заштита на природата (природното наследство,
природните реткости и биолошката и пределската разновидност),
Урбанистичкиот план за вон населено место треба да се усогласи со
Просторниот план на Република Македонија на тој начин што, врз основа на
режимот за заштита, ќе се организира распоред на активности и изградба на
објекти кои ќе се усогласат со барањата кои ги поставува одржливото
користење на природата и современиот третман на заштитата.
Особено внимание при заштита на природата, треба да се посвети на
начинот, видот и обемот на изградбата што се предвидува во заштитените
простори за да се одбегнат или да се надминат судирите и колизиите со
инкомпатибилните функции. За таа цел е неопходно почитување на следните
принципи:
– Оптимална заштита на просторите со исклучителна вредност;
– Зачувување и обновување на постојната биолошка и пределска
разновидност во состојба на природна рамнотежа;
– Обезбедување на одржливо користење на природното наследство во
интерес на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на
деловите на природата и со што помали нарушувања на природната
рамнотежа;
– Спречување на штетните активности на физички и правни лица и
нарушувања во природата како последица на технолошкиот развој и
извршување на дејности, односно обезбедување на што поповолни
услови за заштита и развој на природата;
– Рационална изградба на инфраструктурата;
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Концентрација и ограничување на изградбата;
Правилен избор на соодветна локација.
Според Законот за заштита на природата („Службен весник на Република
Македонија" број 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13,
41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18) и Законот за животна средина („Службен
весник на Република Македонија" број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18)
потребно е внесување на мерки за заштита на природата при планирањето и
уредувањето на просторот кои треба строго да се почитуваат.
Согласно Студијата за заштита на природното наследство,
изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија
на просторот кој е предмет на разработка на Урбанистички план за вон
населено место со основна класа на намена Е2-Комунална супраструктура
(фотоволтна централа со моќност до 4 MW), КО Свети Николе-вон г.р.,
Општина Свети Николе, нема регистрирано ниту евидентирано природно
наследство.
Доколку при изработка на Урбанистичкиот план за вон населено место
или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за
природно наследство кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на
овој простор, потребно е да се предвидат мерки за заштита на природното
наследство:
– Утврдување на границите и означување на сите објекти кои би можеле
да бидат предложени и прогласени како природно наследство;
– Забрана за вршење на какви било стопански активности кои не се во
согласност со целите и мерките за заштита утврдени со правниот акт за
прогласување 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;
– Локалната и останатата инфраструктура (надземна и подземна) да се
води надвор од објектите со природни вредности, а при помали зафати
потребно е нејзино естетско вклопување во природниот пејзаж;
– Воспоставување на мониторинг, перманентна контрола и надзор на
објектите со природни вредности и преземање на стручни и управни
постапки за санирање на негативните појави;
– Воспоставување на стручна соработка со соодветни институции во
окружувањето;
– Почитување на начелата за заштита на природата согласно Законот за
заштита на природата.
–
–

Заштита на културно наследство
Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од
праисторијата до денес, на територијата на нашата држава, оставила значајни
траги од вонредни културни, историски и уметнички вредности кои го
потврдуваат постоењето, континуитетот и идентитетот на македонскиот народ
на овие простори.
Просторниот аспект на недвижното културно наследство е предмет на
анализа во корелација со долгорочната стратегија на економски, општествен и
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просторен развој, односно стратегија за зачувување и заштита на тоа
наследство во услови на пазарно стопанство.
Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за
потребите на Просторниот план на Републиката, изготви Експертен елаборат за
заштита на недвижното културно наследство во кој е даден Инвентар на
недвижното културно наследство од посебно значење.
Инвентарот содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни
културни добра, што подразбира список на недвижните предмети со утврдено
својство споменик на културата, односно на недвижните предмети за кои
основано се претпоставува дека имаат споменично својство. Тоа се:
археолошки локалитети, цркви, манастири, џамии, бањи, безистени, кули, саат
кули, турбиња, мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи, стари чаршии, стари
градски јадра и други споменици со нивните имиња, локации, блиските
населени места, период на настанување и општините во кои се наоѓаат
спомениците.
Согласно постоечката законска регулатива, видови на недвижно културно
наследство се: споменици, споменични целини и културни предели.
На подрачјето na катастарската општина Свети Николе, кое е предмет
на анализа има регистриран недвижен споменик на културата (Експертен
елаборат):
1. Зграда на Старата општина, Свети Николе, 20 век
Исто така во границите на катастарската општина Свети Николе има и
евидентирани недвижни споменици на културата (Експертен елаборат):
1. Археолошки локалитет “Антарла”(Бела Чука), Свети Николе,
доцноримски период;
2. Археолошки локалитет “Коочун”, Свети Николе, праисторија ;
3. Археолошки локалитет “Медово Аниште”, Свети Николе, среден
век;
4. Археолошки локалитет “Огради”, Свети Николе, предримски
период;
5. Археолошки локалитет “Сулејманец”, Свети Николе, римски период;
6. Спомен гроб на Мара Нацева, Свети Николе, 20 век;
7. Спомен Костурница, Свети Николе, 20 век;
8. Црква Св.Никола, Свети Николе, 1847 год.
Во Археолошката карта на Република Македонија1, која ги проучува
предисториските и историските слоеви на човековата егзистенција, од
најстарите времиња до доцниот среден век, на анализираното подрачје на
катастарската општина, евидентирани се следните локалитети:
КО Свети Николе- Антарла-Бела Чука, населба од доцноантичко време,
на 3km југоисточно од градот на површина 250x100m се среќаваат фрагменти
од керамички садови, питоси и градежен материјал; Долни Бавчи, населба од
римско време, во строгиот центар на градот при изградба на нови објекти
откриени се темели од стари згради; Долно маало-Чамушово, вила рустика од
римско време, на 500m од градот при копање на канал откриени се темели од
објект; Дудин Дол, населба и некропола од римско време, се наоѓа на околу
4,5km јужно од градот, на една благо закосена тераса; Ѓурче, могила од римско
време, на 2,5km југоисточно од градот, десно од стариот пат Свети НиколеЕрџелија се наоѓа могила со пречник во основата од 15 m и зачувана височина
1

МАНУ Скопје, 1996г.
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од 4m; Медово Аниште, населба и некропола од доцноантичко време, на 3,7km
југоисточно од градот на површина 400x200m се среќаваат фрагменти од
керамички садови, питоси, тегули и градежен материјал; Рудина, населба од
римско време, се наоѓа во јужниот дел од градот, на височинка што се издига на
десната страна од патот кон железничката станица Овче Поле, на самиот врв
има зарамнето плато, издолжено во правец север-југ кое зафаќа простор од
300x150-200m, Свети Николај, средновековна црква, при изградбата на новата
црква Свети Николај се откриени темели од постара црква; Свети Спас,
некропола од доцноантичко време, се наоѓа на околу 500m од центарот на
градот во јужен правец, во близина на локалитетот Рудина; Свети Стефан,
средновековна црква врз чии темели во 1910 година е изградена денешната
гробишна црква Свети Стефан; Сулејманец, населба и некропола од римско
време, на селба и некропола од римско време, на 4km источно од градот по
површината на нивите се среќаваат фрагменти од керамички садови, питоси,
тегули и градежен материјал.
Според Просторниот план на Република Македонија, најголем број на
цели се однесуваат на третманот и заштитата на културното наследство во
плановите од пониско ниво.
При изработка на планска документација од пониско ниво, да се утврди
точната позиција на утврденитe локалитети со културно наследство и во таа
смисла да се применат плански мерки за заштита на недвижното наследство:
– задолжителен третман на недвижното културно наследство во процесот
на изработката на просторните и урбанистичките планови од пониско
ниво заради обезбедување на плански услови за нивна заштита,
остварување на нивната културна функција, просторна интеграција и
активно користење на спомениците на културата за соодветна намена,
во туристичкото стопанство, во малото стопанство и услугите, како и во
вкупниот развој на државата;
– планирање на реконструкција, ревитализација и конзервација на
најзначајните споменички целини и објекти и организација и уредување
на контактниот, околниот споменичен простор заради зачувување на
нивната културно - историска димензија и нивна соодветна презентација;
– измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови заради
усогласување од аспект на заштитата на недвижното културно
наследство.
Согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен
весник на Република Македонија" број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16,
64/18,168/18) културното недвижно наследство во просторните и урбанистички
планови треба да се третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно
вклопување во просторното и организационо ткиво на градовите и населените
места или пошироките подрачја и потенцирање на неговите градежни,
обликовни и естетски вредности.
Туризам и организација на туристички простори
Туризмот и угостителството со својата основна функција-прифаќање,
сместување и истовремено задоволување на голем број разновидни барања и
желби на туристите, влијае врз вкупната економија и развојот на одредена
средина, а исто така има изразено влијание и врз просторот во кој ја извршува
својата дејност. Туризмот со своето мултиплицирано влијание во процесот на
стопанисување, посредно и непосредно, ги вклучува и другите гранки и дејности
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во вкупната понуда на туристичкиот пазар. Ова пред сé, се однесува на
угостителството, трговијата, сообраќајот, занаетчиството, здравството и на
разни други видови услуги. Исто така, преку туризмот се нудат и се продаваат
нематеријални вредности, како што се: разни информации, обичаи, фолклор,
забава, спортско-рекреативни активности и слично.
Врз основа на комплексно согледаните природни и создадени услови и
ресурси по обем, квалитет, распространетост или уникатност, функционалност,
атрактивност и степен на активираноста, на територијата на Република
Северна Македонија како посебни целини може да се издвојат следните видови
на туристички потенцијали: водените површини, планините, бањите, целините и
добрата со природно и културно наследство, транзитните туристички правци,
градските населби, ловните подрачја и селата.
Согласно со основните долгорочни цели, концептот и критериумите за
развој и организација на туристичката понуда, во Републиката се дефинирани
вкупно 10 туристички региони со 54 туристички зони.
Предметната локација припаѓа на Брегалнички туристички регион со
утврдени 9 туристички зони и 29 туристички локалитети.
Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки
катастрофи
Согласно Просторниот план на Република Македонија, предметната
локација за коja е наменета измената и дополната на условите за
планирање на просторот за изработка на УПВНМ со основна класа на
намена Е2-Комунална супраструктура (фотоволтна централа со моќност
до 4 MW), КО Свети Николе-вон г.р., Општина Свети Николе, се наоѓа во
индиректно загрозени простори од воени дејства. Тоа се ридско-планински
и субпланински простори, кои се наоѓаат во непосредна близина на просторите
со висок степен на загрозеност (самите не се директно изложени на борбени
дејства) или во близина на просторите за формирање слободна територија,
поради што се погодни за принуден и повремен престој на борбените единици,
евакуираното население и др.
Согласно со Законот за заштита и спасување, задолжително треба да
се применуваат мерките за заштита и спасување кои опфаќаат
урбанистичко-технички и хуманитарни мерки.
Согласно Законот за заштита и спасување („Службен весник на
Република Македонија" број 93/12 - пречистен текст, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16
и 83/18), мерките за заштита и спасување задолжително се применуваат во
процесот на планирање и уредување на просторот и проектирање и изградба
на објектите, на начин кој го уредува Владата со подзаконски акт.
Засолнувањето опфаќа планирање, изградба, одржување и користење на
јавните засолништа, одржување и користење на изградените засолништа и на
другите заштитни објекти за заштита на населението, материјалните добра и
културното наследство на Републиката. Јавните засолништа се планираат
согласно со програмата на Владата за мерките за заштита и спасување и
програмата на единиците на локалната самоуправа за мерките за заштита и
спасување, а истите се вградени во урбанистичките планови.
Јавните засолништа според отпорноста се градат како засолништа за
основна заштита, во согласност со техничките нормативи за изградба на јавни
засолништа што ги донесува директорот на Дирекцијата.
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Државата има обврска за изградба на јавни засолништа само во случај
на исклучително загрозени објекти што ќе ги утврди Дирекцијата врз основа на
геолошко- хидролошките и сеизмичките карактеристики на земјиштето и на
капацитетот на задоволување на потребите за засолнување. Единиците на
локалната самоуправа имаат обврска да градат јавни засолништа со кои ќе ги
задоволат потребните капацитети за засолнување на луѓето, материјалните
добра и културното наследство на своето подрачје.
Начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и
користењето на веќе изградените засолништа и други заштитни објекти и
определување на потребниот број на засолнишни места со уредба ги уредува
Владата.
Сеизмичките појави - земјотресите се доминантни природни
непогоди во Република Македонија, кои можат да имаат катастрофални
последици врз човекот и природата. Присутни се низ вековите, на десет
сеизмички жаришта во земјата или во нејзината поблиска и поширока околина.
Земјотресите со умерени магнитуди (М<6,0) можат да предизвикаат сериозни
разурнувања, бидејќи традиционално градените објекти, особено во руралните
средини, не можат да ги издржат овие земјотреси без значителни оштетувања.
Историските податоци покажуваат дека силните земјотреси генерирани на
територијата на државата се проследени и со појава на колатерални хазарди
(ликвификација, одрони, свлечишта, пукнатини, раседници, померувања), со
доминантни одрони и свлечишта, што уште повеќе ги зголемува негативните
последици на земјотресите.
Во досегашниот просторен развој на Републиката, природните богатства,
географските, морфолошките и другите погодности имале доминантно влијание
врз изградбата и уредувањето на нејзината територија, без оглед на присутните
сеизмички ризици. Тоа создава конфликтна ситуација во која најголемите
градови, најголем број на населението, индустриските капацитети и
најзначајните комуникации, како што се коридорите север - југ и исток - запад,
се лоцирани во зоните со најголема сеизмичност (интензитет од VII – X степени
на МКС -64).
Локацијата за која е наменета измената и дополната на условите за
планирање на просторот се наоѓа во зона со VIII степени по Меркалиевата
скала на очекувани земјотреси.
Намалување на сеизмичкиот ризик може да се изврши со задолжителна
примена на нормативно - правна регулатива, со која се уредени постапките,
условите и барањата за постигнување на технички конзистентен и економски
одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти.
Во инвестиционите проекти треба да се разработат мерките за заштита
на човекот, материјалните добра и животната средина од природни
катастрофи.
Неопходно е перманентно ажурирање на плановите за заштита од
елементарни непогоди, кои согласно законските обврски постојат за целата
територија на државата, поради присутниот сеизмички хазард, како и
изложеноста на други природни катастрофи. Со реализација на наведените
приоритети се создаваат реални услови за успешна инженерска превенција и
намалување на сеизмичкиот ризик на територијата на целата Држава, односно
за ефикасен менаџмент на ефектите и вонредните состојби предизвикани од
силните сеизмички сили.
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За успешно функционирање на заштитата од природни и елементарни
катастрофи во процесот на урбанистичко планирање потребно е да се
преземат соодветни мерки за заштита од пожари, односно евентуалните
човечки и материјални загуби да бидат што помали во случај на пожари.
Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, предметната
локација во случај на пожар ќе ја опслужуваат противпожарни единици од
градот Свети Николе.
Во процесот на планирање потребно е да се води сметка за
конфигурацијата на теренот, степен на загрозеност од пожари и услови кои им
погодуваат на пожарите: климатско-хидролошките услови, ружата на ветрови и
слично кои имаат влијание врз загрозеност и заштита од пожари.
Заради поуспешна заштита во урбанистички планови се превземаат низа
мерки за отстранување на причините за предизвикување на пожари,
спречување на нивното ширење, гаснење и укажување помош при
отстранување на последиците предизвикани со пожари, кои се однесуваат на:
− изворите за снабдување со вода, капацитетите на водоводната мрежа и
водоводните објекти кои обезбедуваат доволно количество вода за
гаснење на пожари;
− оддалеченоста меѓу зоните предвидени за станбени и јавни објекти и
зоните предвидени за индустриски објекти и објекти за специјална
намена за сместување лесно запаливи течности, гасови и експлозивни
материи;
− широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои ќе се
овозможи пристап на противпожарни возила до секој објект и нивно
маневрирање за време на гаснење на пожарите.
Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен,
оперативен, организационен, технички, образовно-воспитен и пропаганден
карактер, кои се уредени со Законот за заштита и спасување, како и Уредбата
за спроведување на заштитата и спасувањето од пожари.
При појава на природни стихии, како што се поплавите, секое
организирано општество превзема активни и пасивни мерки за организирана
одбрана.
Појавата на поплави првенствено е поврзана со природните езера и
хидрографската мрежа, но најчестиот вид на поплави и најголемата опасност
од нив, сепак, доаѓа од поројните водотеци. Согласно со ова за донесување на
брзи, исправни и ефикасни одлуки неопходно е да се располага со:
− однапред разработен план;
− сигурни информации за состојбата во загрозеното подрачје;
− сигурни прогностички информации за очекуваните сосотојби;
Од метеоролошки појави со карактеристики на елементарни непогоди се
манифестираат појавата на град, луњени ветрови и магли.
Едно од можните и неопходно потребни превентивни мерки за заштита
од техничко - технолошки катастрофи е планирањето, кое преку осознавање
и анализа на состојбите и опасностите од можните инциденти, во одржувањето
на инсталациите и опремата, треба да создаде прифатлив однос кон животната
средина.
Потребна е доследна примена на основните методолошки постапки за
планирање и уредување на просторот:
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− оценка на состојбите на природните компоненти на животната средина и
степенот на загрозеност од појава на технички катастрофи;
− оценка на оптовареноста на просторот со технолошки системи со
одредено ниво на ризик;
− анализа на меѓусебната зависност на природните услови и постојните
технолошки системи;
− дефинирање на нивото на постојниот ризик при редовна секојдневна
работа на технолошките системи и при појавата на инцидентни случаи;
− процена на загрозеноста на луѓето и материјалните добра;
− утврдување на критериумите за избор на оптимална варијанта на
заштита врз основа на проценетиот степен на загрозеност.
Со примена на оваа методолошка постапка може де се очекува
остварување на следните основни цели за заштита од техничко-технолошки
катастрофи:
− максимално усогласување и користење на просторот од аспект на
заштита во рамките на просторните можности;
− вградување на мерките на кои се заснова организацијата на заштита и
спасување на човечките животи и материјалните добра од техничкотехнолошки катастрофи во определувањето на намената на просторот;
− интегрирање на елементите на загрозеноста на прашањата врзани со
заштитата на животната средина.
Заради постигнување на целосна заштита на луѓето, материјалните
добра и потесната и пошироката животна средина постојат три нивоа на
преземање на сигурносни, превентивни мерки:
Прво ниво: ги вклучува сите мерки кои се преземаат во одржувањето на
опремата и инсталациите, заради сигурно користење на опасни материјали во
технолошките процеси и одбегнување на технолошки катастрофи.
Второ ниво: се однесува на сите мерки кои треба да обезбедат
ограничување на емисијата како последица од пожар, експлозија или
ослободување на хемикалии, што може да се случи во околности на поголеми
индустриски акциденти.
Трето ниво: вклучува мерки кои се преземаат за заштита на животната
средина во смисла на ограничување на ефектите од емисија на опасни
материи, или последици од пожар и експлозии.
При изработката на плановите од пониско ниво треба да се има предвид
следното:
− Потребата од оформување на системот на евиденција и анализа на
технолошките акциденти, компатибилен на системот МАРС на
Европската унија, како база за евиденција на опасни материјали,
присутни во технолошките постројки и можни причини на катастрофи.
− Потребата од предвидување на превентивни мерки од страна на
стопанските субјекти за спречување на технолошки катастрофи,
базирани врз анализата на однесувањето на исти или слични постројки.
− Изработка на соодветни планови и програми за заштита на населението
и едукација и тренинг на персоналот во случај на евентуална техничка
катастрофа.
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Усогласување на планската документација со Просторниот план
Сите активности во просторот треба да се усогласат со насоките на
Просторниот план на државата, особено значителните и оние кои се
однесуваат на планирањето и изградбата на:
− државните инфраструктурни системи (патишта, железници, воздушен
сообраќај, телекомуникации);
− енергетските системи, енерговоди и поголеми водостопански системи;
− градежните објекти важни за Државата;
− капацитетите на туристичката понуда;
− стопанските комплекси и оние кои се однесуваат на поголеми
концентрации (слободни економски зони);
− капацитетите за користење на природните ресурси.
Просторните планови на регионите и на подрачјата од посебен интерес,
просторните планови на општина, на општините во градот Скопје и на Градот
Скопје, и урбанистичките планови и проекти се усогласуваат со Просторниот
план на Републиката, особено во однос на следните елементи:
− намената и користењето на површините;
− мрежата на инфраструктура;
− мрежата на населби;
− заштитата на животната средина.
Насоките на Просторниот план на Републиката во однос на намената и
користењето на површините се однесуваат на заложбата при изработката на
урбанистичките планови, површините за сите урбани содржини треба да се
бараат исклучиво во рамките на постојните градежни региони, а надвор од
овие рамки на површини од послаби бонитетни класи (над IV категорија).
Посебни мерки и активности за остварување на рационалното користење
и заштита на просторот, како и посебни интереси на просторниот развој се:
− Обезбедување на спроведување на постојните закони и прописи со кои
се заштитува просторот, ресурсите и националното богатство и се
организира и уредува просторот со цел за вкупен развој.
− Рационално користење на подрачјата за градба и нивно проширување
или формирањето на нови врз база на критериумите за изготвување на
соодветна планска документација.
− Насоките и критериумите за уредување на просторот надвор од
градежните подрачја треба да се утврдат со помош на стручни основи и
упатствата од ресорите на земјоделството, водостопанството,
шумарството и заштитата на животната средина;
− Создавање на услови за лоцирање на мали стопански единици.
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Во конкретниот случај, се изработува измена и дополна на Условите за
планирање на просторот за изработка на Урбанистички план за вон
населено место со основна класа на намена Е2-Комунална супраструктура
(фотоволтна централа со моќност до 4 MW) на КП бр.3958/7-дел, КП
бр.4013, КП бр.4014/1, КП бр.3979/12-дел, КП бр.3972/3-дел и КП бр.3958/5дел, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе, со површина од 5,21
ha.
За дел од предметната локација претходно се изработени „Услови за
планирање на просторот за изработка на Урбанистички план за вон населено
место со основна класа на намена Е2-Комунална супраструктура (фотоволтна
централа со моќност до 4 MW) на КП 3958/7, КП 4013, КП 4014/1, КП 4015/3 и
КП 4018/1, КО Свети Николе-вон г.р., Општина Свети Николе“ со тех.бр. У12719,
со површина од 5,08 ha.
Поради промена на границата на планскиот опфат и промена на
пристапот до локацијата се изработува измена и дополна на Условите за
планирање на просторот.
Планскиот опфат зафаќа земјоделско земјиште.
Низ планскиот опфат на фотоволтаичната централа минува цевковод кој
е дел од ХС „Злетовица“ за кој се издадени „Услови за планирање на просторот
за изработка на Урбанистички план на брана Кнежино и придружни објекти како
дел од ХС „Злетовица“ со тех.бр. У16906.
Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и
насоки при планирањето на просторот и поставување на планските концепции и
решенија по сите области релевантни за планирањето на просторот,
обработени во согласност со Просторниот план на Република Македонија.
При изработката на предвидениот Урбанистички план за вон населено
место, треба да се имаат предвид следните поединечни заклучни
согледувања од секторските области опфатени со Просторниот план.
Економски основи на просторниот развој
− Според определбите на Просторниот план, идниот развој и
разместеност на производните и услужни дејности треба да базира
на одржливост на економијата применувајќи ги законитостите на
пазарната економија и релевантната законска регулатива од областа
на заштитата на животната средина, особено превенција и
спречување на негативните влијанија на економските активности
врз животната и работна средина.
− Реализацијата за изработка на Урбанистички план за вон населено
место со основна класа на намена Е2-комунална супраструктура
(фотоволтаична централа со моќност до 4MW, КО Свети Николе вон
г.р., Општина Свети Николе на површина од 5,08 ha, ќе биде во
функција на одржливиот развој преку производство на енергија од
обновливи извори (сончева енергија).
− Една од планските определби утврдени со "Просторниот план на
Република Македонија" е рационално користење на земјиштето
заради што е неопходно пред започнување на сите активности да се
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утврди економската и општествена оправданост за зафаќање на
предложената површина од 5,08 ha на планскиот опфат на УПВНМ.
Користење и заштита на земјоделско земјиште
–

–

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

Водостопанство и водостопанска инфраструктура
–

Површинските води се најзначајни за подмирување на потребите од
вода, но нивната распределба на територијата на Републиката е
нерамномерно. Потенцијалот на површинските води е диктиран од
појавата, траењето и интензитетот на врнежите. ВП „Средна и Долна
Брегалница” спаѓа во подрачја кои се сиромашни со вода. Изградбата на
фотоволтната централа за производство на електрична енергија со која
ќе се користи сончевата енергија, како обновлив ресурс, во регион кој е
сиромашен со вода, ќе допринесе за подобрување на енергетската
покриеност на Регионот во согласност со принципите на еколошко и
одржливо искористување на природните ресурси.

–

За квалитетно и континуирано водоснабдување во Источна Македонија
изграден е хидросистемот „Злетовица” преку кој се водоснабдуваат
жителите во општините Кратово, Пробиштип, Штип, Свети Николе,
Карбинци и Лозово. Со целосна изградба на ХС ќе се овозможи и
наводнување на обработливи површини и производство на електрична
енергија. При изработката на планската документација да се утврди
точната местоположба на постоечката и планираната линиска
инфраструктура и придружните објекти кои се дел од ХС „Злетовица“ и
соодветно на тоа да се предвидат заштитни мерки со кои ќе се овозможи
непречено функционирање на овој значаен систем.

Енергетика и енергетска инфраструктура
–

–

Градбата на електрични (фотоволтаични) централи од обновливи извори
на енергија ги подобрува перформансите на електроенергетската мрежа,
го намалува увозот на електрична енергија и емисиите на стакленички
гасови.
Локацијата
со
основна
класа
на
намена
Е2-Комунална
супраструктура (фотоволтна централа со моќност до 4 MW), КО
Свети Николе-вон г.р., Општина Свети Николе нема конфликт со
постојните и планирани енергетски водови.
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Урбанизација и систем на населби
–

Предвидената за изградба фотоволтна централа, со моќност до
4MW, КО Свети Николе-вон г.р., Општина Свети Николе, ќе овозможи
поефикасно снабдување на руралните населби со електрична
енергија, односно приклучување на нови населби кон мрежата, што е
особено значајно за оние кои немаат соодветно, односно квалитетно
снабдување. Преку воведување на алтернативни извори на енергија
се овозможува заштеда на необновливи извори на енергија што е
еден од основните приоритети во одржливиот развој.

Домување
–

Инцијативата за изработка на Урбанистички план за вон населено
место со основна класа на намена Е2-Комунална супраструктура
(фотоволтна централа со моќност до 4 MW), КО Свети Николе-вон
г.р., Општина Свети Николе е во функција на обезбедување
поквалитетни услуги за снабдување на домаќинствата со електрична
енергија во овој дел на Републиката, со што се овозможува
квалитативно и квантитативно подигнување на комуналната
опременост на станот како негова основна клетка.

Јавни функции
–

Локацијата за изработка на Урбанистички план за вон населено место
со основна класа на намена Е2-Комунална супраструктура
(фотоволтна централа со моќност до 4 MW), КО Свети Николе-вон
г.р., Општина Свети Николе е во функција на развој на стопанските
активности и е надвор од урбаниот опфат на најблиската населба, така
што нема препораки и обврски за организација на јавни функции, што
значи дека се исклучени и можностите за било каков конфликт помеѓу
два типа на функции.

Индустрија
–

–

Со плански и организиран начин на ширење на инфра и
супраструктурата и создавањето на други погодни услови за
локација на производни капацитети во просторот околу
општинските центри и во поширокиот рурален простор, се
обезбедуваат основи врз кои може да се очекува во периодот до
2020 г. да се остварува просторната разместеност на индустријата,
преку моделот на концентрираната дисперзија.
Реализацијата на Урбанистичкиот план за вон населено место со
основна класа на намена Е2-комунална супраструктура (фотоволтна
централа со моќност до 4MW), КО Свети Николе-вон г.р., Општина
Свети Николе на површина од 5,08 ha, ќе биде во функција на развој
на енергетскиот сектор што кореспондира со основните определби
на Просторниот план на Република Македонија за одржлив развој.

Сообраќајна инфраструктура
–

Според Просторниот план на Република Македонија (2002 - 2020 г.)
автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот
простор е:
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–

–

А4-(Граница со Косово-ГП Блаце-крстосница Стенковец-обиколница
Скопје-Петровец-Миладиновци-Свети Николе-Штип-Радовиш-Струмицагр.со Бугарија-ГП Ново Село).
Според Просторниот план на Република Македонија (2002 - 2020 г.)
релевантниот регионален патен правец за предметната локација влегува
во групата на регионални патишта "Р1" и е со ознака:
Р1204 - (Куманово-врска со А2-Свети Николе-Овче Поле-врска со А3Кадрифаково-Штип-Софилари-врска со А4).
При планирање да се почитува Законот за јавни патишта („Службен
весник на Република Македонија” број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11,
53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15,
150/15, 31/16, 71/16 и 163/16).

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа
–

–

Локацијата со основна класа на намена Е2-Комунална супраструктура
(фотоволтна централа со моќност до 4 MW), КО Свети Николе-вон г.р.,
Општина Свети Николе, нема конфликт со постојните и планирани
радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи.
Преку кабелските електронски комуникациски мрежи, на крајните
корисници треба да им се обезбеди сигурен пренос на јавни електронски
комуникациски услуги со задоволување на одредени општи и посебни
услови за квалитет, во согласност со Законот за електронските
комуникации и препораките за обезбедување на одредено ниво на
квалитет на пренос.

Заштита на животната средина
− Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната
средина при изработката на Урбанистички план за вон населено
место со основна класа на намена Е2-Комунална супраструктура
(фотоволтна централа со моќност до 4 MW), КО Свети Николе-вон
г.р., Општина Свети Николе, потребно е да се почитуваат одредбите
пропишани во законската регулатива од областа на заштита на
животната средина и подзаконските акти донесени врз нивна
основа.
− Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и
обем со кој би се загрозиле неговите природни вредности.
− Создавачите на отпад се должни во најголема можна мера, да го
избегнат создавањето на отпад и да ги намалат штетните влијанија на
отпадот врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. При
управување со отпадот по претходно извршената селекција, отпадот
треба да биде преработен по пат на рециклирање, повторно употребен
во истиот или во друг процес за екстракција на секундарните суровини
или пак да се искористи како извор на енергија.
− Евентуалниот отпад што може да се формира во тек на изградбата и
експлоатациониот период треба да се депонира организирано со
контролиран транспортен систем во постојната депонија.
‡ Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси
сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во
животната средина.
Агенција за планирање на просторот

Измена и дополна на Услови за планирање на просторот за изработка УПВНМ
со основна класа на намена Е2-комунална супраструктура, КО Свети Николе-вон г.р.,
Општина Свети Николе

Заштита на природното наследство
‡

‡

Согласно Студијата за заштита на природното наследство,
изработена за потребите на Просторниот план на Република
Македонија на просторот кој е предмет на разработка на
Урбанистички план за вон населено место со основна класа на
намена Е2-Комунална супраструктура (фотоволтна централа со
моќност до 4 MW), КО Свети Николе-вон г.р., Општина Свети Николе,
нема регистрирано ниту евидентирано природно наследство.
Доколку при изработка на Урбанистичкиот план за вон населено место
или при уредување на просторот се дојде до одредени нови сознанија за
природно наследство кое би можело да биде загрозено со
урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат соодветни
мерки за заштита на природното наследство согласно Законот за
заштита на природата.

Заштита на културно наследство
− Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното
наследство и Археолошката карта на Република Македонија 2 на
подрачјето на катастарската општина Свети Николе има регистрирани и
евидентирани недвижни споменици на културата и археолошки
локалитети.
− При изработка на планска документација од пониско ниво да се утврди
точната локација на евидентираното и регистрираното културно
наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки
за заштита на истото.
− Доколку при изведување на земјаните работи се наиде на археолошки
артефакти, односно дојде до откривање на материјални остатоци со
културно-историска вредност, потребно е да се постапи во согласност со
постоечката законска регулатива (Закон за заштита културното
наследство - „Службен весник на Република Македонија" број 20/04,
115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15,
154/15, 192/15, 39/16 и 11/18,20/19), односно веднаш да се запре со
отпочнатите градежни активности и да се извести надлежната
институција за заштита на културното наследство.
Туризам и организација на туристички простори
− Предметната локација за која што е наменета измената и дополна на
Условите за планирање, припаѓа на Брегалнички туристички регион со
утврдени 9 туристички зони и 29 туристички локалитети.
− Согласно поставките на Концептот и критериумите за развој и
организација на туристичката дејност, за непречен развој на
вкупната туристичка понуда на ова подрачје, се препорачува, при
идната организација на стопанските дејности да се почитуваат
критериумите за заштита и одржлив економски развој.
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МАНУ Скопје, 1996г.
Агенција за планирање на просторот

Измена и дополна на Услови за планирање на просторот за изработка УПВНМ
со основна класа на намена Е2-комунална супраструктура, КО Свети Николе-вон г.р.,
Општина Свети Николе

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки
катастрофи
− Локацијата за која е наменета измената и дополна на условите за
планирање на просторот за изработка на УПВНМ со основна класа
на намена Е2-Комунална супраструктура (фотоволтна централа со
моќност до 4 MW), КО Свети Николе-вон г.р., Општина Свети Николе,
се наоѓа во индиректно загрозени простори од воени дејства.
Според тоа во согласност со Законот за заштита и спасување,
задолжително треба да се применуваат мерките за заштита и спасување.
− Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар.
− Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси
со јачина до VIII степени по МКС, што наметнува задолжителна
примена на нормативно-правна регулатива, со која се уредени
постапките, условите и барањата за постигнување на технички
конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита, кај
изградбата на новите објекти.

Агенција за планирање на просторот
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cpeailHa

Mrntnc'ePc'Bo 3a xtrBorHa
Ha
x flpocropHo traHxPabe

PenY6rnxa CesePxa Maxeaouuja

6p' 3' Cronje
flnourraa ,'flpecsera Eoropoanua"
Peny6nHxa CenePna MaxeaonuJa

+389 2 106 212
www.moePP.gov mk

Y12719)' x3pa6or-eH oA AreHIIui ara 3arlnaHl{par'e
Ha rpocropor, a ,,o 6apa*eHa
Oururuna Ceerr Hvxore, 3aparunpoMeHa eo onsa:ror.

r,rMareJTor -

OBPA3JIO}I(EHUE
onruruna Cserz Huxole, Bp3 ocuoBa Ha qJreH 25, ctas 4
o4 3aroHor 3a npocrop'o r.r
yp6anucruqxo nJraHr.rpame ("cr. ,..rrn ua peny6,ruxa
MaxeAoHraja,, 6p. rggfi , 44fi5,
l93ll5' 31116, 163116
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64118), no4uece 6apame

,pl*y

e-ypoauu:au, co 6poj

yll

Ha rrocrarKa
30645' '{o Areuqujara 3a rlnaHl4parbe Ha npocropor
sa z:pa6or*a, oAHocHo r,3MeHa Ha
LBrale[u YcJrosu 3a [naHHparLe Ha trpocropor za uzpalornu
,u yp6awwcrwqKa rrraH BoH
HaceJreHo Mecro co ocHoBHa KJraca Ha
E2 - rconryuaJrHa cynpacrpyrrypa (Qorono,rrauuua
ueHrilrla co uo(uocr ao 4 MW), na Krl l:y^..lu
395817, KII 401:, i<n 4u4il xn +'or in
Ko
ceeril Hurco're - BoH rp', onruruHa csera Huxore no Yp6auucrHrrK,
^rcn4Olg/t,
rrJraH BoH HacereHo Mecro 3a
uzrpag6a Ha o6jer<rr'r co ocHoBHa Kraca Ha HaMeHa
E2 - xonryHilnHa cynpacrpyKrypa (Qoroaolrua
ueHrarla co uokHocr ao 4 MW), ua Krl 395817 Aer, KI-I 40ra, rcn qoi+it, in sglgttz - 4e,r, KfI
397213 - ren v KII 3958/5 - 4e,r, Ko cseru Hnxore
- BoH rp., onruruHa cserz Harcore.
Cor"rracuo uteu 25, cras 7 oruIcrol4Meur.ror
3aKoH, Arenqujara 3a rrJraHgparLe Ha
npocropor ru Ilspa6oru YcloHrre 3a IIJIaHLIparbe Ha
rrpocropor sa z:pa6orxa Ha yp6aHucru.rrcu
IJIaH BoH HaceJIeHo Mecro sa u:rpag6a Ha o6jeruu
co ocHoBHa Maca Ha HaMeHa E2 - xouyHa.rua
cyrpacrpyKrypa ($oroBorlrHa ueHrarla co naoftuocr
ao 4 MW), ua KrI 3g5gl7 - A€r, KrI 4013, Kn
40l4ll,Kn3979ll2 - sen,Kn3g72l3 - Aen H KII395g/5 4er, KO Caer, Hurore _ BoH rp., Onruruua
ceer, Huro're I4 ra rocraBll Ao MasacrepcrBoro 3a xr,BorHa
cpeAr4Ha 14 rrpocropHo nnaH,parbe
uo4 6p. ylll-15 lt53l2}20 oa 1g.0g.2020 roruwa.
Ycnonure 3a flnaHl4parbe Ha npocropor ce u3AABAar
za uzpa6orKa Ha yp6auucruuru
rIJraH BoH HaceJreHo Mecro la N:rpag6a ua
o6jexr[ co ocHoBHa KJraca Ha HaMeHa E2 - rouyna,rua
cyrpacrpyKrypa (SoroBor'Irua IIeHraJIa co }roftHocr
ao 4 MW), na KII 3gilg/7 - A€rrr KfI 4013, KII
4014/1, KII 3979/12 - geq FiII 3g7Ll3 Aerr rr KII 395g/S _ A€Jr; KO Cse,, Hnxo,re - BoH rp.,
onurrnna cperu Hrrco,re npercraByBaar BJre3Hr.r napalMerpr{
r4 cMepHr.rq u tpLtlnaHr4parbero Ha
npocropor u IIOCTaByBarbero Ha IIJIaHCKT{Te KOHUenquu u perueuuja
no cilTe o6,racil.r

peneBaHTHil 3a ilray,rrparbeTo Ha npocTopoT.

3arlyuHare corne.4yBama, 4e0uH.paHuso Ycronure 3a rrJraHr4parre
Ha rrpocropor Kot4
npol{3neryBaar oA llpocropnvor IJIaH ua Peny6nura
MareAonuja np.r.ruuy"aar o6npsyBaq*r4

aKrr4BHO CTr{ BO froHaTaMorrrHoTo nnaHr.rpaBe
Ha npo cTopoT.

Bp: ocHona Ha ropeHaBereHoro, a couracHo rr,rreH 88 oa 3arouor
3a onrrrra ylpaBHa
rlocranKa ("C'r' necruK Ha Peny6,'ruxa Maxe4ouraj
a" 6p. 12411s),MraHracrepcrBoro 3a xr4BorHa
cpeAI4Ha I4 npocropHo IlnaHl{parbe ro
AoHece oea PeueHr.re u ornf{r4 KaKo Bo rlrcrro3r.rrrlBor.

IPABHA fIOYKA: Ilporzn

perxeHuero 3a ycnoBr{ 3a
cyl BO poK oA

rroBeAe yrrpaBeH crrop npeA Ha.4nexeH

oA npHeMoT Ha pelreHr4eTo.
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ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10 - 1671/4 - 178 од 09.10.2020 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 03-292/6 од 29.09.2020 година, со кој барате да Ви издадеме податоци
за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за
изработка на Урбанистички план за вон населено место за Е2 - Комунална супраструктура (Фотоволтна
централа со моќност до 4MW) на КП бр.3958/7-дел, КП бр.4013, КП бр.4014/1, КП бр.3979/12-дел, КП
бр.3972/3-дел и КП бр.3958/5-дел, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе,Ве известуваме дека
во согласност со податоците од службената евиденција, располагаме со следните податоци:
Во дадениот опфат/локација имаме:
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
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.
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.
Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните
правила за дистрибуција на електрична енергија.
Потврдата е од ограничено времетраење во рок од 3 месеци од датумот на нејзиното издавање.
Со почит,
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Oддел Мрежен Инженеринг

H3BECTYBAFbE

Be H3secrYBaMe .ueKa Ha npe,nBH,neHHoT nJIaHCKH orrcpaT 3a H3pa6oTKa Ha
rrJIaHCKa ,nOK

teHTaU Hja KaKO, )l,eTaneH yp6aHHCTHI-IKH n:raH ()l,YI1); feHepaJIeH

yp6aH HCTJ1l.IKH nJIaH
nJlaH

3a BOH

(fYI1); Yp6aHHcTwIKH nJIaH 3a ceno (YI1C); Yp6aHHCTJ1l.IKH

HaCeJIeHO

"teCTO

( YfICBHM); nOK3.J1Ha yp6aHHCTHYKa nJIaHCKa

,noKYMeHTauHja (nY ll)J); ,Up)!(aBHa yp6aHHCTHYKa rrJIaHCKa ,noKYMeHTauHja (,UYll,U);
ApXI1TeKTOHCKO yp6aHHCTHYKa Ll,OKY'VleHTauHja (AYI1); I1poeKT 3a HHcppacTpYKTypa
(I1I1), HeMa Tpaca Ha nJIaHHpaH H H3BeLl,eH raCOBOLl,.

C o nOYHT,

f A-MA A,U CKorrje
113BPIlIHH Ll,HpeKTOpH,

AKL\IIIOHepCKO APYWTBO

rAMA CKonje 5yn. Ce. KnlllMeHT OXPIilACKIII 54, 1000 CKonje, MaKe,qOHlllja Ten. 02 3118 555 q,aKc 02 3117 110
BKyneH He. ML-lHaneH KanlllTan 37 612 500 eyp

Peny6j"I{a CeBepHa Mal{enoHHja

MHHHCTepcTBo 3a lcyHTypa

yllpABA 3A 3AIIIT14TA HA I{yJITypHOTO HACJIEHCTBO

HO
Bp. 17-2945/2

„HH3A]H I|EHTAp HH}I{EHEPHHr``

16.10.2020 roHMHa
C,{OIIje

yJI. „HapoHHa MJlaH14Ha" 6p. 3

1430 IIABAHAPI|H

HpeHMeT: HocTaByBalbe IIOHaTol]H

Bpci{a:

Bane r"cMo 6p. 03-292/3 oH 29.09.2020 ron.

Bo BPCI{a co BallleTo 6apalbe 3a Ho614Balbe IIoz[aTol|II 3a i{y7ITypHO HacjleHCTBo 3a
143pa6oTI{a Ha yp6aHHc"qKH IIjlaH BOH Hace]IeHo MecTo 3a E2 - I{oMyHajlHa
cyllcTpyl{Typa (®oTOBo7ITHa IieHTpa7Ia co MoltHocT ;]o 4MW) Ha I{H 3958/7 - Hejl, I{H
4013, KIT 4014/1, KH 3979/12 - Hell, 1{11 3972/3 - He7I H l{H 3958/5 - HeJI, KO CBe"
H14I{ojle - Brp, OIIIIITMHa CBe" HHKo7Ie, yrlpaBaTa 3a 3amTHTa Ha I{y7ITypHOTo
HacjleHCTB0 ja pa3r7Ie;|a HocTaBeHaTa H nocTojHaTa HOKyMeHTal|Mja H I{oHCTaTHpa HeKa
Bo rpaHMI|14Te Ha HjlaHCKHOT olld)aT He IIocTOH 3alllT14TeHo Ho6po HHTy Ho6Pa 3a KOH

ocHOBaHo ce IIpeTHocTaByBa Hei{a IIpeTCTaByBaaT KyjlTypHo HacJleHCTBo.

HOKOJII{y IIPM peaj"3al|HjaTa Ha 117IaHOT ce IIojaBH apxeojlollll{o HaofajlHIIITe
Tpe6a Ha ce rlocTa" Bo corjlacHocT co oHpeH6HTe o;I tl7IeH 65 oH 3aKOHOT 3a 3alllT14Ta
Ha I{yjlTypHOTo Hac7IeHCTBo („C7Iy}K6eH BecHHK Ha PeHy6j"I{a MaKeHo"ja" 6p.20/04,
6p.115/07,
6p.18/11, 6p.148/11,
6p.23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15,
154/15,192/15, 39/16 H 11/18).

Co noqllT,

M3Pa6o-JI:
OHo6pl4JI:

1

M-p. B. JOBaHOBcl{a

ylipaBa 3a 3alil"Ta Ha

yjl. „naBejl lHaTeB " 6p. 3, CKollje; H.®ax 220

I{yJlrypHOTO HacjleHCTBO

©uzkn.`gov.ink

Directorate for protection
of cultural heritage

+389 2 5517 700

www.uzkn.gov.ink

ЗАБЕЛЕШКА: Планската програма е изработена врз основа на Законот за
урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна
Македонија број 32/20).

изготвил:
Дизајн Центар Инжинеринг
дипл.инг.арх.ТрајчеГрков

___________________

Македонски Телеком АД - Скопје
Кеј 13 Ноември бр.6, 1000 Скопје

Бр: 31871
Дата: 29.10.2020
Дизајн Центар Инженеринг Трајче ДООЕЛ
Народна Младина 3, П.Фах 27, Кавадарци

Барање на податоци и информации
Перо Ѓорѓески, Јордан Шијаков
+389 70 200 736
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 Урбанистички план за вон населено место за Е2 - Комунална супраструктура (Фотоволтна
централа со моќност до 4MW) на КП бр.3958/7-дел, КП бр.4013, КП бр.4014/1, КП бр.3979/12-дел, КП
бр.3972/3-дел и КП бр.3958/5-дел, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе, Ве известуваме дека
во границите на планскиот опфат нема постојни и планирани подземни ТК инсталации.
Ова известување важи 6 ( шест ) месеци од денот на издавањето.
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

МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ АД - СКОПЈЕ
Адреса: „Кеј 13-ти Ноември“ број 6, 1000 Скопје, Р. Македонија
Tелефон: +389 2 3100 200 | Факс: +389 2 3100 300 | Контакт центар +389 2 122
E-Mail: kontakt@telekom.mk | Internet: www.telekom.mk
ЕМБС 5168660
ISO 9001, ISO 14001 и ISO 27001 сертифицирана компанија

Бр. 32666
Датум: 26.11.2020
До
Друштво за производство, трговија и услуги
Дизајн Центар Инженеринг Трајче ДООЕЛ
Ул. Народна Младина бр. 3, П. ФАХ 27, 1430 Кавадарци
Предмет: Доставување на позитивно мислење

Согласно Вашето Барање добиено преку информацискиот систем е-урбанизам за Мислење по
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО за Г3.7 – Фотоволтаични електрани (Фотоволтна
централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе, Ви доставуваме позитивно
мислење.

Лице за контакт: Николче Тасевски, тел. 070/200-176.
Со почит,
Македонски Телеком АД Скопје
По овластување на
Директор на сектор за пристапни мрежи
Васко Најков

Адреса
Контакт

Македонски Телеком АД - Скопје
Кеј 13 Ноември бр. 6, 1000 Скопје, Р. Македонија
Телефон: +389 2 3100 200 ; Факс: +389 2 3100 300; Контакт центар 171 е-mail:
kontakt@telekom.mk; www.telekom.mk

ЕМБС

5168660

.

ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје
Друштво за дистрибуција на електрична енергија
Бр. 10 - 1671/4 – 215 од 02.12.2020
Скопје

Одговорно лицe: Марко Бирачоски
Контакт телефон: +389 72 933 219

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

Почитувани,
Во врска со Вашиот допис број 03-327/4 од 24.11.2020 година, со кој барате да дадеме мислење за
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО за Г3.7 – Фотоволтаични електрани (Фотоволтна
централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр.
3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе, ве
известуваме дека немаме забелешки за постојните и новопланираните електроенергетски објекти и
инфраструктура и Ви даваме ПОЗИТИВНО мислење.
При планирање, согласно пресметките за потребната едновремена моќност на планираните
објекти, според вид, намена и сл. препорачуваме да се предвидат нови маркици за трафостаници со
определена, дефинирана градежна парцела.
Услов е кај сите вкрстувања и приближувања до електроенергетски објекти и инфраструктура, да се
запазуваат законските прописи и работни норми.
Задолжително да се предвиди заштитен појас на електроенергетските објекти согласно Мрежните
правила за дистрибуција на електрична енергија.
Доколку во опфатот е потребна промена или дислокација на електроенергетските објекти и
инфраструктура, потребно е да се предвиди локација/траса за дислокација на објектите и
инфраструктурата и инвеститорот е должен да ги надомести трошоците за дислокација.

Со почит,
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје
Oддел Мрежен Инженеринг

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
ГРАФИЧКИ РЕГИСТАР ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ЕЛЕКТРОНСКИ ЗАПИС
На ден 15.01.2021 во 11:39 AM часот извршена е финална контрола на “Урбанистички

план вон населено место за Г3.7 - Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа
со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел,
КП бр. 3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина
Свети Николе”
со единствен идентификатор број 21266, доставен од од страна на Друштво за
производство, трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ
увоз-извоз Кавадарци, од овластен планер Трајче Грков, со корисничко име dci@thome.mk.
По

извршената

финална

контрола

се

потврдува

дека

напред

наведениот/та,

“Урбанистички план вон населено место за Г3.7 - Фотоволтаични електрани
(Фотоволтна централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети
Николе - вгр, Општина Свети Николе” го исполнува квалитетот од тематски и

тополошки аспект.
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Урбанистички план вон населено место за Г3.7 – Фотоволтаични
електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр.
4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе-вгр, Општина Свети Николе

ВОВЕДНИ НАПОМЕНИ
Урбанистички план вон населено место за Г3.7 – Фотоволтаични
електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр.
4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе-вгр, Општина Свети Николе се
изработува согласно просторните можности со применување
методолошки пристап и постапка согласно:
1.
Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на
Република Северна Македонија број 32/20).
2.
Правилник за урбанистичко планирање (Службен весник на
Република Северна Македонија број 225/20).
Урбанистичкиот план вон населено место се однесува за изградба
на градби со намена Г3.7 – Фотоволтаични електрани, во рамките на УБ
1, со планирање на пристапна улица и можност за поголема површина за
градба.
Главна цел на оваа документација е формирање на комплекс како
смерница при планирање на околниот простор и поставување на плански
концепции и решенија.
Урбанистичкиот план вон населено место како основна цел ги има
зацртано насоките на идниот просторен развој, со создавање услови за
планирање на организирани простори, дефинирање на оптимални
решенија за организирање на основните функции преку анализа на
постојната состојба и создавање на основна концепција за планираните
површини со конкретни просторни, сообраќајни и инфраструктурни
решенија.
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А. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА
1. ПОВРШИНА И ОПИС НА ГРАНИЦИТЕ НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ СО
ГЕОГРАФСКО И ГЕОДЕТСКО ОДРЕДУВАЊЕ НА НЕГОВОТО
ПОДРАЧЈЕ
Планскиот опфат е лоциран во К.О. Свети Николе - вгр, источно од
градот Свети Николе. Пристапот кон предвидениот опфат е од
југоисточната страна од КП бр. 3979/12, која претставува сопственост на
РМ.
Граница на опфатот
Границата на планскиот опфат е дефинирана со граници на катастарски
парцели и тоа:
- од северната страна се граничи со дел од јужната граница на КП
7836/1, јужната граница на КП 4003, источната граница на КП
4016/1 и источната и јужната граница на КП 4019/4.
- од западната страна се граничи со дел од источните граници на
КП бр. 4015/2, КП бр. 4018/1 и дел од КП бр. 3958/7.
- на источната страна се граничи со западната граница на КП бр.
3979/12 и минува низ КП бр. 3972/3-дел и КП бр. 3958/5-дел и
завршува со тангирање на дел од западната граница на КП бр.
3958/11.
- на јужната страна се граничи со дел од северната граница на КП
бр. 3958/5 и дел од северната граница на КП бр. 3972/3.
Границата на планскиот опфат ги има следните координати:

Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10
Т11
Т12
Т13
Т14
Т15
Т16

X

Y

7580098.4500
7580090.3100
7580080.7700
7580078.3600
7580069.7400
7580075.5000
7579952.4800
7579917.1800
7579913.8000
7579905.3900
7579872.1200
7579868.2600
7579859.2500
7579878.9800
7579866.5000
7579829.2500

4635870.9700
4635893.1200
4635912.0000
4635915.9700
4635929.0800
4636045.8800
4635977.8800
4635956.2300
4635954.1500
4635950.1900
4635947.6600
4635946.1600
4635935.8400
4635934.0000
4635926.5300
4635905.2400
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Т17
Т18
Т19
Т20
Т21
Т22
Т23
Т24
Т25
Т26
Т27
Т28
Т29
Т30
Т31
Т32
Т33
Т34
Т35
Т36
Т37
Т38
Т39
Т40
Т41
Т42
Т43
Т44
Т45
Т46
Т47
Т48
Т49
Т50
Т51
Т52

7579831.0300
7579835.6800
7579893.6100
7579924.8889
7580008.8100
7580049.2100
7580044.8500
7580111.6400
7580115.7058
7580135.2237
7580142.3042
7580152.9070
7580208.7834
7580260.1009
7580266.8506
7580268.2452
7580280.5504
7580283.9959
7580282.7950
7580281.0400
7580280.4000
7580279.7600
7580278.4300
7580277.1000
7580275.2114
7580271.8396
7580259.7974
7580259.6858
7580260.1009
7580220.6585
7580133.6475
7580121.7724
7580132.2310
7580121.6282
7580128.7087
7580102.2128

4635896.5500
4635878.2400
4635781.5000
4635728.7025
4635778.4200
4635802.2600
4635810.8100
4635851.7800
4635857.7816
4635871.1970
4635860.8957
4635867.5162
4635778.0297
4635810.0730
4635749.9507
4635737.5287
4635739.7267
4635740.3422
4635747.0650
4635756.8900
4635760.2250
4635763.5600
4635768.5700
4635773.5800
4635780.3649
4635779.4263
4635776.0743
4635763.5748
4635810.0730
4635785.4447
4635924.7934
4635917.3784
4635900.6289
4635894.0084
4635883.7071
4635865.4955

Вкупната површина на просторот во планскиот
изнесува 5,21ха.
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2. ИСТОРИЈАТ НА ПЛАНИРАЊЕТО И УРЕДУВАЊЕТО
ПОДРАЧЈЕТО НА ПЛАНСКИОТ ОПФАТ И НЕГОВАТА ОКОЛИНА

НА

Do sega, za predmetniot opfat ne e usvoen urbanisti~ki plan.
Site vlezni parametri pri planiraweto na prostorot i
postavuvaweto na planskite koncepcii i re{enija po site oblasti se
baziraat na va`e~kite propisi za urbanisti~ko planirawe.
Po barawe na “Op{tina Sveti Nikole” vo 2020 godina
Ministerstvoto za `ivotna sredina i prostorno planirawe, ima
doneseno Re{enie za uslovi za planirawe na prostorot.
Urbanisti~kiot plan von naseleno mesto se odnesuva za Г3.7 –
Фотоволтаични електрани (Fotovoltna centrala so mo}nost do 4MW)
koj kako osnovna cel gi ima zacrtano nasokite na idniot prostoren
razvoj, so sozdavawe uslovi za planirawe na organizirani prostori,
definirawe na optimalni re{enija za organizirawe na osnovnite
funkcii preku analiza na postojnata sostojba i sozdavawe na osnovna
koncepcija za planiranite povr{ini so konkretni prostorni,
soobra}ajni i infrastrukturni re{enija.
Неопходно е воспоставување на ефикасна контрола на
користењето и уредувањето на земјиштето и утврдување на норми и
стандарди за градба.
Со изработка на овој Урбанистички план вон населено место,
треба да се овозможат услови за градба на ваков комплекс, кој ќе
овозможи позитивни ефекти со својата функција врз целото непосредно
опкружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна
опременост и уреденост на просторот и се разбира економски ефекти
манифестирани преку привлекување на нова работна сила и
вработување. Со тоа се создаваат услови за урбанизација, развој и
напредок на населените места.
Реализацијата на оваа документација ќе биде во функција и на
инфраструктурните активности со оглед на тоа што во неа е планирана
намена фотоволтаични електрани.
Партерно да се уредат заштитни површини со високо и ниско
зеленило а приодите да се обработат согласно намената.
Максимално да се почитуваат условите за заштита на животната
средина, при тоа од особена важност е респектирањето на природниот
високовреден простор.

3. ПОДАТОЦИ ЗА ПРИРОДНИТЕ ЧИНИТЕЛИ
Prirodnite karakteristiki na edno podra~je pretstavuvaat
zbir na vrednosti i obele`ja sozdadeni od prirodata, bez u~estvo i
vlijanie na ~ovekot.
Vo niv spa|aat geografskata polo`ba na podra~jeto, reljefni
karakteristiki, geolo{ki, seizmi~ki, pedolo{ki, hidrografski i
klimatski karakteristiki.
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Vo delot na analizata za pogodnosta na prirodnata sredina se vr{i
valorizacija na potencijalite na prirodnite resursi, {to voedno e i
pojdovna osnova za prostornoto planirawe.
Predmetnata lokacija se prostira istoчno od gradot Sveti Nikole,
odnosno vo katastarskata op{tina Sveti Nikole - von grad.

Klimatski karakteristiki
Klimata na ova podra~je e modificirana mediteranska klima koja
prodira od jug preku Demir Kapiskata klisura i od jugozapad preku
Vele{kata klisura doa|aat severni studeni kontinentalni vlijanija
koi doprinesuvaat za sni`uvawe na zimskite temperaturи.
Prose~nata godi{na temperatura iznesuva 13,5°S, so najvisoka
prose~na mese~na temperatura vo juli i avgust, a najniska vo mesec
januari 1,4°S.
Ova podra~je e edno od najsu{nite podra~ja vo Makedonija. Prose~na
godi{na koli~ina na vrne`i iznesuva 437mm.
Severniot vetar e so ~estina od 145‰ i severozapadniot so ~estina
od 118‰.
Dol`ina na traewe na son~eviot sjaj, oson~uvawe, godi{no iznesuva
2230 ~asovi so maksimum vo mesecite juli i avgust.

Geolo{ki karakteristiki na podra~jeto
Predmetnata lokacija e sostavena od neogeni sedimenti, koi vo
odredeni delovi na terenot se pokrieni so kvarterni nao|ali{ta.
Neogenite sedimenti se del od sedimentite koi go ispolnile ovoj kraj.
Tie se pretstaveni so pesok, glinesta po~va, tiwa, peso~na glina,
laporovita glina i laporci, a mnogu retko ~akal.

Seizmi~ki karakteristiki na podra~jeto
Maksimalno registrirana ja~ina na pomestuvawe na tloto na
teritorijata na gradot Sveti Nikole iznesuva 8° po MCS.
Podra~jeto na gradot i op{tinata se nao|a pod vlijanie na
nadvore{ni epicentralni `ari{ta odale~eni do 100 km.

Prirodni uslovi za razvoj na stopanstvoto
Prostorot na op{tina Sveti Nikole spored mikroreljefot
diferenciran e na slednite komleksi: ramni~arski, padinski, ridski
i planinski.
Klimatskite karakteristiki kako i po~venite, se pogodni za razvoj na
zemjodelieto.
Klimatskite
karakteristiki
na
regionot
se
karakteriziraat so modificirana kontinentalna klima.
Analiziranata lokacija se nao|a vo Mediteranski ili Povardarski
reon podelen na ju`no mediteranski i centralno-mediteranski.
Vo odnos na rudnoto bogatstvo na Republika Makedonija toa e
raznovidno. Prioritetni surovini za geolo{ko istra`uvawe vo
Vardarskata zona se: metali-rudni le`i{ta na bakar, feronikel,
arsensko-antimonovite
i
taliumovite
rudi,
nedoistra`nite
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nao|ali{ta na olovo i cink, srebro i volfram i nemetali- glini ,
varovnicite, kvarcni pesoci, talkot i krovni {krilci.
4. ПОДАТОЦИ ЗА СОЗДАДЕНИ ВРЕДНОСТИ И ЧИНИТЕЛИ КОИ ЈА
СИНТЕТИЗИРААТ СОСТОЈБАТА НА ЖИВОТОТ НА ЧОВЕКОТ И
НАЧИНОТ НА УПОТРЕБА НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО РАМКИТЕ НА
ПЛАНСКИОТ ОПФАТ
Kako postoe~ka sostojba planskiot opfat pretstavuva neizgradeno
zemji{te.
Vo ramkite na planskiot opfat ne postojat objekti so nameni.
Vkupna povr{ina na prostorot za LUPD za G3.7, K.O. Sveti Nikole -vgr
iznesuva 5,21ха.
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ИЗГРАДЕН ГРАДЕЖЕН
ФОНД И ВКУПНА ФИЗИЧКА СУПРАСТРУКТУРА
Od a`uriranata geodetska podloga mo`e da se uvidi neizgradenosta
na terenot. Osnovna strategija vo organizacijata i koristewe na
prostorot, vo smisla na poddr{ka na razvojot na infrastrukturata, ja
so~inuvaat takvi re{enija vo prostorot koi ovozmo`uvaat pogolema
funkcionalnost, pogolema atraktivnost na prostorot, za{tita na
prirodnite i sozdadenite resursi, soobra}ajno povrzuvawe,
lokaciona fleksibilnost i dr.
1

Povr{ina na planski opfat

5,21ha

2

Povr{ina na parceli

/

3

Vkupna povr{ina pod objekti

/

4

Prose~en procent na izgradenost
(vo odnos na povr{inata na opfatot)

/

5

Prose~en procent na izgradenost
(vo odnos na povr{inata со parceli)

/

Od grafi~kite prilozi mo`e da se vidi deka lokacijata pretstavuva
neizgradeno zemji{te, koe ima potreba za izgradba na novi objekti i
sodr`ini poradi modernizacijata na procesot na raboteweto na
strukturata
na
komunalnata
infrastruktura
i
promenite
predizvikani od toa.
5.1. Proizvodstvo, distribucija i servisi
Stopanstvoto i industrijata se vode~ki dejnosti vo Свети Николе.
Proizvodstvenata dejnost bele`i postojan raste` kako rezultat na
zna~itelni vlo`uvawa i op{tata orientacija vo nejziniot razvoj.
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Урбанистички план вон населено место за Г3.7 – Фотоволтаични електрани (Фотоволтна
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Po inicijativa za razvoj i sozdavawe uslovi za podobruvawe i razvoj
na stopanskite dejnosti vo odnos na podobruvawe na funkcionalnost,
pro{iruvawe na industriskoto proizvodstvo i podignuvawe na
stepenot na finalizacija kako i izgradba na novi kapaciteti na ovoj
prostor, vo ramkite na planskiot opfat se planira namena – te{ka i
zagaduva~ka industrija kako vode~ka namena vo planskiot opfat.
Vo ramkite na Urbanisti~kiot plan von naseleno mesto, vo naredniot
period, so razvojot na industrijata treba da bidat izgradeni objekti
so te{ka i zagaduva~ka industrija.
Od klasa na namena G – Proizvodstvo,
Proizvodstvo, distribucija i servisi
se izdvojuva:
• Фотоволтаични електрани, klasa na namena Г3.7;
Ова намена е присутна vo ramkite na vnatre{niot del na stopanskiot
kompleks i e razmesteni soglasno barawata na tehnologijata na
procesot na proizvodstvo. Истата ima potreba da se nadopolnuva i
razviva i vo slednite razvojni fazi na kompleksot.

5.1. СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Vo faza na izrabotka na Urbanisti~ki plan von naseleno mesto за Г3.7
– Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW)
на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр.
3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр. 4014/1, К.О. Свети Николе-вгр, Општина
Свети Николе, analizirana e celokupnata sostojba na objektite na
komunalnata infrastruktura vo pobliskata i podale~nata okolina na
planskiot opfat.
Автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот
простор е со ознака:
– А4 - (Граница со Косово - ГП Блаце - крстосница Стенковец обиколница Скопје – Петровец – Миладиновци – Свети Николе – Штип –
Радовиш – Струмица - гр.со Бугарија - ГП Ново Село).
Релевантниот регионален патен правец за предметната локација според
Просторниот план на Република Македонија (2002 - 2020 г.) влегува во
групата на регионални патишта "Р1" и е со ознака:
– Р1204 - (Куманово - врска со А2 - Свети Николе - Овче Поле - врска со
А3 – Кадрифаково – Штип – Софилари - врска со А4).
So ovoj Urbanisti~ki plan za stopanski kompleks von naseleno mesto
se utvrduva glavnata soobra}ajna oska –
kako i perifernite
soobra}ajnici, kako soobra}ajna
soobra}ajna mre`a – matrica, mora da se
po~ituvaat so sekoj Ideen proekt za odreden kompleks gradbi.
Vo narednite razvojni fazi da se ispo~ituva ortogonalnata
soobra}ajna {ema koja e dadena {ematski so utvrdeni osovini.
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Урбанистички план вон населено место за Г3.7 – Фотоволтаични електрани (Фотоволтна
централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр.
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Re{avaweto na soobra}ajnicite, vnatre vo Urbanisti~kiоt blok ne
treba da bide vo sprotivnost so ovoj planski koncept, no treba da
pretstavuva nadgradba na uli~nata mre`a, pritoa po~ituvaj}i gi
propi{anite standardi od domenot na soobra}ajot i za{titata
(posebno od aspekt na protivpo`arnata za{tita).
6. ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА И СНИМАЊЕ НА ПОСТОЈНИ СПОМЕНИЧКИ
ЦЕЛИНИ
По барање на мислење до Управата за заштита на културното
наследство, орган во состав на Министерството за култура, добиени се
информации за регистрирани недвижни културни добра на подрачјето на
планскиот опфат со арх. бр. 17-2945/2 од 16.10.2020 година.
Евидентирано е дека во границите на планскиот опфат не постои
заштитено добро ниту добра за кои основано се претпоставува дека
претставуваат културно наследство.
Доколку при реализацијата на планот се појави археолошко наоѓалиште
треба да се постапи во согласност со одредбите од член 65 од Законот
за заштита на културното наследство (Службен весник на Република
Македонија 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.).
7.
ИНВЕНТАРИЗАЦИЈА
СУПРАСТРУКТУРА

И

СНИМАЊЕ

НА

ИЗГРАДЕНА

7.1. КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Izvornici na voda
Vo ramkite na planskiot opfat na Urbanisti~ki plan вон населено
место за Г3.7- Фотоволтаични електрани, К.О. Свети Николе- вон град,
Општина Свети Николе, ne postojat izvornici koi so svojot kvalitet i
kapacitet bi gi pokrile potrebite od voda vo Zonata.
Не е потребно vodosnabduvawe na планскиот опфат поради намената
која ќе се гради во истиот, односно Г3.7 – Фотоволтаични електрани.
Fekalna kanalizaciona mre`a
Niz lokacijata na планскиот опфат не egzistira kanalizaciona mre`a,
односно фекална канализациона мрежа и атмосферска канализациона
мрежа.
Мелиоративни системи за наводнување на земјоделски површини
По барање до АД Водостопанство на РМ со наш број 03-292/1 од
29.09.2020г., добивме информација дека низ дел од планскиот опфат
минува подземна каналска мрежа од Хидросистемот за наводнување на
обработливи површини.
Во дел од планскиот опфат поминува канал кој функционира како
затворен покриен канал со заштитен појас од 8м.

Дизајн Центар Инженеринг - Кавадарци

10

Урбанистички план вон населено место за Г3.7 – Фотоволтаични електрани (Фотоволтна
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Каналот е со ширина од 1.80m, во кој со пропуст на моќ од 5м3. Сите
канални водови ке бидат изработени од бетон или како систем од цевки
и ке обезбедат непропусност на водата.
7.2.
7.2. Elektro - energetika
По барање на податоци до Електродистрибуција ДООЕЛ – Скопје,
добиени се информации дека во предметната локација постојат
електрични инсталации, односно се наоѓаат 110kV Надземна мрежа и
10(20)kV Надземна мрежа.
Потврда за ова е и дописот од Електродистрибуција АД – Скопје
со арх. бр. 10-1671/4-178 од 09.10.2020 година.
7.3. Telefonska mre`a
По барање на податоци до Македонски Телеком АД – Скопје,
добиени се информации дека на предметната локација нема постојни
телекомуникациски инсталации.
Потврда за ова е и дописот од страна на Македонски Телеком АД
– Скопје со арх. бр. 31871 од 29.10.2020 година.
8.0. АНАЛИЗА НА СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАЖЕЧКИОТ
ПРОСТОРЕН ПЛАН И МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ
Предложени плански решенија за уредување на просторот се базираат
врз Просторниот план на Р.Македонија, и врз основа на параметрите од
добиените мислења и согласности.
Предложената организација на просторот произлегува од реалните
потреби за развој на неземјоделски дејности, со оптимално почитување
на меѓусебните влијанија, објективно усогласување на можностите и
потребите, намалувањето на конфликтите помеѓу пооделни функции,
создавање на здрава животна средина и предвидување на мерки за
заштита на населението од пожар и разни непогоди.
Освен во Просторниот план на РМ овој плански опфат досега не е
третиран во друга урбанистичка документација.
9. АНАЛИЗА НА МОЖНОСТИТЕ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ
Планскиот концепт на развојот и уредувањето на селските
подрачја (во овој случај се работи за простор кој е најблизу до селски
населби), претставува значајно, стратешко прашање и интегрален дел
на глобалниот концепт на долгорочниот просторен развој на државата.
Негова основна определба претставува унапредување на квалитетот на
животните услови во руралната средина и намалување на постојната
разлика во однос на условите во урбаните средини, преку интегрален –
сеопфатен развој на селото.
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10. ИЗВОД ОД ПЛАН ОД ПОВИСОКО НИВО
За предметниот опфат не постојат планови од повисоко ниво.
Урбанистички план вон населено место за за Г3.7 – Фотоволтаични
електрани, се изработува согласно просторните можности со
применување методолошки пристап и постапка согласно: Законот за
урбанистичко планирање, Правилникот за урбанистичко планирање и
Правилник за поблиска содржина, размер и начин на графичка
обработка на урбанистички планови.
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Урбанистички план вон населено место за Г3.7 - Фотоволтаични електрани (Фотоволтна
централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр.
3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр,
Општина Свети Николе

Б. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Урбанистички план вон населено место за Г3.7 - Фотоволтаични
електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр.
4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе
Плански период 2020-2025г.

1.ВОВЕД
Урбанистички план вон населено место за Г3.7 - Фотоволтаични
електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр.
4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе, се
изработува на плански опфат третиран согласно со просторните
можности на локацијата, постојната состојба, Условите за планирање на
просторот.
Изготвувањето на документацијата се врши согласно:
- Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република
Северна Македонија број 32/20).
- Правилник за урбанистичко планирање (Службен весник на
Република Северна Македонија број 225/20).
-Правилник за поблиска содржина, размер и начин на графичка
обработка на урбанистички планови (Сл.весник на РМ бр. 142/15).
- Законот за јавни патишта (Сл.в.на РМ, бр.84/08, 52/09, 114/09, 124/10,
23/11, 53/11, 44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15,
116/15, 150/15, 31/16 и 71/16).
- Законот за животна средина (Сл.в.на РМ, бр.53/05, бр.81/05, бр.24/07,
бр.159/08, бр.83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15).
- Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на
кои се утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на
влијанијата на животната средина (Сл.в.на РМ 74/05 и 109/09).
Цел на УПВНМ за Г3.7 – Фотоволтаични електрани, е утврдување
на класата на намена, сообраќајната инфраструктура, како и комунална
инфраструктура во склад со важечките Закони и Правилници и детално
да се дефинираат сите урбанистички, архитектонски и комунални
параметри за идни градежни активности на објектот.
Сите поединечни елементи на планот ќе содржат текстуален дел со
нумерички показатели за постојната и планираната состојба како и
потребен број на графички прилози.
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Општина Свети Николе

2. ГЕОГРАФСКА И ГЕОДЕТСКА МЕСТОПОЛОЖБА НА ПЛАНСКИОТ
ОПФАТ СО ОПИС НА ГРАНИЦА
Локацијата на планскиот опфат се наоѓа во општината Свети Николе,
во близина на патниот правец Р1204 Куманово - Штип. Планскиот опфат
е на оддалеченост од 1,4км од центарот на градот.
Влезот во комплексот е преку новопланирана улица „1“ од југоисточната
страна. Од западната страна на планскиот опфат поминува автопатот
А4.
Вкупната површина на просторот за предметниот опфат, изнесува
5,21ha.
3. ТЕКСТУАЛНИ ОДРЕДБИ ЗА ПЛАН ОД ПОВИСОКО НИВО
До сега, за предметниот опфат нема усвоен урбанистички план. Сите
влезни параметри при планирањето на просторот и поставувањето на
планските концепции и решенија по сите области се базираат на Законот
и Правилникот за урбанистичко планирање, како и на важечките прописи
за урбанистичко планирање.
По барање на Општина Свети Николе во 2020 година,
Министерството за животна средина и просторно планирање, има
донесено Решение за услови за планирање на просторот со архивски
број УП1-15 1153/2020 од 27.08.2020 година.
Урбанистички план вон населено место за Г3.7 - Фотоволтаични
електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр.
4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе, кој
како основна цел ги има зацртано насоките на идниот просторен развој,
со создавање услови за планирање на организирани простори,
дефинирање на оптимални решенија за организирање на основните
функции преку анализа на постојната состојба и создавање на основна
концепција за планираните површини со конкретни просторни,
сообраќајни и инфраструктурни решенија.
При планирањето на стопански градби тежиштето треба да биде
кон урбана структура со функционална морфологија, која етапно ќе се
реализира, во согласност со конкретните потреби.
Партерно да се уредат заштитни површини со високо и ниско
зеленило а приодите да се обработат согласно намената.
Максимално да се почитуваат условите за заштита на животната
средина, при тоа од особена важност е респектирањето на природниот
високовреден простор.
4. ПЛАНСКА ПРОГРАМА
Планската програма е приложена изворно во документацијата, како
нејзин составен дел.
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5. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИОТ КОНЦЕПТ
Просторниот концепт на планскиот опфат е изработен во
планираните граници на планскиот опфат. Планскиот концепт е поставен
врз основа на анализата на просторот, анализата на можностите за
просторен развој.
Со реализација на Урбанистички план вон населено место за Г3.7 Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW) на
КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети
Николе, со која се предвидува простор за основна намена Г3.7 –
Фотоволтаични електрани и ќе биде во функција на поттикнување на
економскиот развој, со изградба на индустриски капацитети,
вработување и зголемување на личниот и општествен стандард на
населението, но со максимално почитување на законските обврски за
заштита на животната и работна средина и примена на принципите на
одржливиот развој.
Новата поставка на целокупниот простор ќе овозможи целосно
оплеменување и осовременување на просторот. Една од основните
претпоставки за перманентна градба на просторот е неговата
флексибилна
урбанистичко
архитектонска
концепција.
Самата
разработка на архитектонски проекти за поединечни градби ќе зависи од
функцијата и концепцијата на дејноста, а сo тоа врз реализација на
објектот односно комплексот.
6. ОПИС И ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ПЛАНСКИТЕ РЕШЕНИЈА ЗА
ИЗГРАДБА
Просторниот концепт на планскиот опфат е изработен во планираните
граници на планскиот опфат.
Планскиот концепт е поставен врз основа на анализата на просторот,
анализата на можностите за просторен развој. Планскиот концепт е во
директна зависност од природните фактори, посебно од конфигурацијата
на теренот и од можностите за просторна композиција. Одржливиот
развој е еден од принципите врз кој е поставен планскиот концепт.
Планскиот концепт е условен и од мерките за заштита и спасување.
Плански зацртаната флексибилност на просторот го услови
сообраќајното решение, кое е поставено во корелација со стандардите и
нормативите за планирање на производство, дистрибуција и сервиси.
Просторот претставува неизградено земјиште.
Планскиот концепт е поставен на начин кој сето тоа го има како
просторен услов. Целта на планскиот концепт е да изврши
хармонизација на просторните природни услови и предвидените градби
во функционална целина со естетска препознатливост.
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Урбанистички план вон населено место за Г3.7 - Фотоволтаични
електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр.
4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе.
6.1. Површина и намена
Предвидена е класа на намена Г- Производство, дистрибуција и
сервиси.
Во планскиот опфат предвидена е поединечна намена:
Г.3.7 – Фотоволтаични електрани.
УПВНМ за Г3.7 – Фотоволтаични електрани има површина од 5.21ha и
истиот е поделен на 1 блок.
Градежна парцела 1.1 со намена Г3.7 – Фотоволтаични електрани има
површина од 34043м2 и површина за градба од 25568м2.
Градежна парцела 1.2 со намена Г3.7 – Фотоволтаични електрани има
површина од 7145м2 и две површини за градба од 580м2 и 1184м2.
Градежна парцела 1.3 со намена Г3.7 – Фотоволтаични електрани има
површина од 6384м2 и површина за градба од 3696м2.
Градежна парцела 1.4 со намена Е1.8 – Трансформаторски станици и
подстаници има површина од 65м2 и површина за градба од 36м2.
Исто така, предвидени се и површини со намени: Д1-Парковско и
пејзажно зеленило од 1082м2 и Е1 - Сообраќајна инфраструктура со
површина од 3353м2.
Објектите ќе се изведуваат според техничко-технолошките и еколошките
параметри, со усогласување према локациските услови на зоната и
барањето на дејностите.
Во планскиот опфат планираните површини за градба се со намена Г3.7
– Фотоволтаични електрани.
-кота на венец е условена согласно технолошкиот процес и
истата се планира со изработка на Архитектонско-урбанистички проект
за локацијата.
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БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО Кавадарци
ПОВРШИНА НА БЛОК 1 ---------------------------------------------- 5,2ha
НАМЕНА НА ПОВРШИНА:
ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ---------- 4,8ha
ЗЕЛЕНИЛО И РЕКРЕАЦИЈА--------------------------------------- 0,1ha
ИНФРАСТРУКТУРА---------------------------------------------------- 0,3ha

9. ИНФРАСТРУКТУРА
9.1. СООБРАЌАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Пристапот во комплексот е преку новопланирана индустриска улица „1“
од југоисточната страна. Сообраќајното решение не дава можност за
етапна, туку бара целосна реализација.
Оваа сообраќајна мрежа овозможува иден развој, проширување на
зоната и тоа во двата правца, но флексибилноста е нејзин најголем
квалитет.
Во урбанистички план вон населено место за Г3.7 - Фотоволтаични
електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр.
4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе,
планирани се следните улици:
Мрежата на сообраќајници ја сочинуваат следните видови улици:
• Индустриски улици
Сервисна улица
ул. „Новопроектирана 19”
попречен профил СЕ1-СЕ1
коловоз-------------- 2 х 3,25 = 6,50m’
тротоари------------- 2 х 1,50 = 3,0m’
_____________________вк.9,50m
Индустриска улица
ул. „1”
попречен профил И1-И1
коловоз----------------2 х 3,50 = 7,0m
тротоари---------------2 х 1,50 = 3,0m
_____________________вк.10,0m
Потребниот број на паркинг места е определен согласно член 59
од Правилникот за урбанистичко планирање.
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Нивелациски план
На основа на предвидениот УПВНМ за Г3.7 – Фотоволтаични
електрани се пристапи кон изготвување на нивелационо решение.
Теренот е релативно нерамен со падови кон југозапад. Од постоечката
состојба очигледно е дека улиците кои влегуваат во овој опфат се
постоечки со изведени асфалтни коловози.
9.2. ХИДРОТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА
Санитарен и технолошки водовод
Поради тоа што во рамките на планскиот опфат на Урбанистички план
вон населено место ќе се градат објекти со намена Г3.7 – Фотоволтаични
електрани, не е потребно снабдување со вода. Доколку има потреба за
санитарна вода додека се вршат градежни работи во планскиот опфат,
се обезбедуваат контејнери со санитарна вода.
Исто така, нема потреба од вода за гасење на пожар, бидејќи во
планскиот опфат ќе се врши постојно уништување на тревата и ќе се
постави громобранска заштита, која ќе се разработува во урбанистички
проект од пониска категорија од УПВНМ.
Фекална канализациона мрежа
Снабдување со фекална канализациона мрежа не е потребно поради тоа
што во рамките на планскиот опфат на Урбанистички план вон населено
место ќе се градат објекти со намена Г3.7 – Фотоволтаични електрани.
Атмосферска канализација
Снабдување со атмосферска канализациона мрежа не е потребно
поради тоа што во рамките на планскиот опфат на Урбанистички план
вон населено место ќе се градат објекти со намена Г3.7 – Фотоволтаични
електрани.
Мелиоративни системи за наводнување на земјоделски површини
По барање до АД Водостопанство на РМ со наш број 03-292/1 од
29.09.2020г., добивме информација дека низ дел од планскиот опфат
минува подземна каналска мрежа од Хидросистемот за наводнување на
обработливи површини.
Во дел од планскиот опфат поминува канал кој функционира како
затворен покриен канал со заштитен појас од 8м.
Каналот е со ширина од 1.80m, во кој со пропуст на моќ од 5м3. Сите
канални водови ке бидат изработени од бетон или како систем од цевки
и ке обезбедат непропусност на водата.
9.3. ЕЛЕКТРО-ЕНЕРГЕТИКА
Електро снабдувањето на планскиот опфат ќе се врши со трафостаница
која би се приклучила кон далекуводи кој минуваат во планскиот опфат.
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Во рамките на планскиот опфат за потребите на новопланираните
површини за градба, во Блок 1 планирана е една градежна парцела 1.5
со намена Е1.8 - Трансформаторски станици и подстаници. Моќноста на
трафостаницата е 1000kV. Оваа моќност е дефинирана заради
потребата од големи вредности на едновремени моќности за
корисниците во комплексот. За трафостаницата се обезбедени посебни
површини до кои, заради одржување на опремата има несметан пристап.
Услови за приближување до елекро енергетски објекти
-

-

-

-

-

Целосно да се почитуваат законските и подзаконските прописи
и работни норми кај сите вкрстувања и приближувања кон
објектите на ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје;
Навремено, пред почетокот на градежните работи во близина
на дистрибутивната мрежа, потребно е изведбата на
градежните
работи
да
се
координира
со
ЕВН
Електродистрибуција ДООЕЛ, Скопје, при што неопходните
заштитни мерки треба да се утврдат договорено;
При работа во близина на висконапонски кабелски и воздушни
водови, потребно е придржување кон упатствата за превенција
од предизвикување на штети за работниците ракувачи со
кранови и багери, за заштита на каблите и условите за
одобрение за работа со распрскувачки материјали;
Доколку при изградбата на објектот е потребна промена или
дислокација на електроенергетските објекти и постројки на ЕВН
Електродистрибуција ДООЕЛ, Скопје, инвеститорот е должен
да ги надомести трошоците за дислокација;
Во случај на настанување на штета на електроенергетските
објекти, инвеститорот е должен да ја надомести штетата на
ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ, Скопје.

10.ЕКОНОМСКО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ
Стопанството има доминантно значење во долгорочниот развој на
населените места. Во наредниот период стопанството ќе има
доминантно место во развојот на населбите со преструктуирање на
производството и поголема застапеност на финалниот производ со
повисока фаза на преработка кои содржат висока технологија и
квалификуван труд.
Проширувањето на производството во основа ќе се потпре врз
поголемо користење на постојните производствени програми и кон
усвојување на нови програми со производи со повисока фаза на
преработка кои се атрактивни на домашниот и странскиот пазар.
Со предвидената документација се создаваат услови за негова реална
реализација. Се иницираат градежни активности за реализација на
предвидената градба во рамките на парцелата како и на планираната
инфраструктура. Од таквите активности има корист и општината, како и
граѓаните корисници на просторот.
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11. МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА
Мерки за заштита, пропишани со овој план, претставуваат урбанистички
мерки за заштита на опфатот од неповолни фактори и нивното негативно
влијание на животна и работна средина.
Како најбитно, во мерки на заштита се смета оневозможување на
неконтролирано градење, безпланска документација, потоа заштита од
општонародна одбрана, заштита на извориштата на вода за пиење.
При планирањето на содржини во неа, строго треба да се
почитува режимот за заштита и планските мерки за заштита и
унапредување на животната средина пропишани со овој просторноплански документ и тоа:
- Мерки за заштита на воздухот;
Најрационален и најефикасен начин за заштита на животната средина е
спречување на создавање на штетни материи уште во нивните извори.
- Мерки за заштита на водата;
Отпадните води (санитарни и од одржувањето на хигиената во и надвор
од објектите), задолжително треба да се прочистува до степен што ќе го
пропише Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство.
Капацитетите и технолошката постапка на прочистувањето треба да се
утврдат со основни проекти. Ова се налага заради сочувување на
квалитетот на подземните води на локацијата и поширокото окружување,
сочувувањето на квалитетот на почвата и површинските водотеци.
Поради тоа што не се предвудуваат инсталации за водовна и
канализациона мрежа, не постои загадување на водата.
- Мерки за физичко обезбедување;
Предметниот опфат треба да биде ограден со обезбедена ограда со
височина од 2.2m која го ограничува слободниот пристап на неовластени
лица и животни на локацијата на истиот.
- Мерки за заштита на вегетацијата;
Заштитата на вегетацијата е особено нагласена се со цел да не се
доведе во опасност околната вегетација во, но и надвор од опфатот. Од
аспект на овие мерки особено треба да се нагласи максималното
сочувување на постоечката вегетацијата во локалитетот, каде е тоа
можно.
МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ
Воведен дел:
Мерките за заштита и спасување (ЗС) во Урбанистички план вон
населено место за Г3.7 - Фотоволтаични електрани (Фотоволтна
централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел,
КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О.
Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе, се вградени врз основа на
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Законот за заштита и спасување (Сл.Весник на РМ бр. 36/04, 49/04,
86/08, 124/10, 18/11, 41/14 и 129/15), Уредбата за начинот на
применувањето на мерките за заштита и спасување при планирањето и
уредувањето на просторот и населбите (Сл.В.на РМ бр.105/05) и другите
подзаконски акти кои се однесуваат на поодделните мерки за заштита и
спасување.
Опис на локацијата и објектите (основни податоци во врска со Заштита и
спасување и кратка процена на загрозеноста на планскиот опфат(ПО)
а)Општи карактеристики
Планскиот опфат е лоциран во К.О. Свети Николе - вгр, источно од
градот Свети Николе. Пристапот кон предвидениот опфат е од КП
3958/11, која претставува РМ пат.
-Површината на планскиот опфат изнесува 5,21ха.
Планирана е класа на намена
Г – Производство, дистрибуција и сервиси
- Г3.7 - Фотоволтаични електрани (Фотоволтна централа со
моќност до 4MW)
-Теренот на местото на опфатот е релативно рамен, а почвата е со
релативно добри геомеханички карактеристики и со слаба пошуменост.
Во поглед на сеизмичката загрозеност опфатот се наоѓа во зона со
коефициент на сеизмичност од 8 степени по Макросеизмичката скала
(МСС);
-Предвидената густината на објектите и сообраќајната инфрастуктура
во градежната парцела е со урбанистичко технички карактеристики со
кои се овозможуваат превентивните оперативните мерки за заштита и
спасување.
б)Процена на загрозеноста на планскиот опфат и утврдување на
потребните мерки за заштита и спасување
-Нема потреба за изградба на објекти за заштита (засолништа), со
оглед дека Општина Свети Николе, а со тоа и третираниот плански
опфат се наоѓа во зона на воена загрозеност со III основен степен на
загрозеност;
-Потребно е да се вградат мерки за заштита од пожари, соодветни на
степенот на загрозеност на планскиот опфат.
Очекувано пожарно оптеретување е 420-840 КЈ, што произлегува од
оптеретување 25-50 кг/м². Тоа значи дека оптеретувањето е средно и
појавениот пожар може да се пренесува во непосредната околина, што
диктира поставување на противпожарни хидранти на 80-100м
растојание.
Загрозеноста од евентуални шумски пожари е мала;
-Со оглед на тоа дека поширокиот реон во кој се наоѓа третираниот
плански опфат не е регистриран по присуството на заостанати
неексплодирани убојни средства (НУС), нема потреба во планската
документација да се вградат превентивни мерки за заштита од истите;
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-Со оглед на тоа дека планскиот опфат се наоѓа во сеимичка зона (8
степени по МСС), треба да бидат застапени соодветни превентивни
технички мерки;
в)Заклучок
Согласно член 6 од Уредбата за начинот на применувањето на
мерките за заштита и спасување, при планирањето и уредувањето на
просторот и населбите (Сл.В.На РМ бр.105/05), врз основа на процената
на загрозеност на планскиот опфат во УПВНМ за истиот, спрема член 61
од Законот за заштита и спасување се опфатени следните урбанистичкотехнички мерки за заштита и спасување:
-Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи;
-Заштита и спасување од урнатини;
-Заштита и спасување од техничко-технолошки несреќи.
-Заштита и спасување од поплави
Со вградување на истите ќе се овозможи преземање и непречено
реализирање и на потребните хуманитарни мерки - евакуација – прва
медицинска помош.
1. Заштита и спасување од пожари,експлозии и опасни материи
Согласно член 68, став 3 од Законот за ЗС (прочистен текст) во
Урбанистички план вон населено место за Г3.7 - Фотоволтаични
електрани (Фотоволтна централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр.
4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе, на
третираниот плански опфат опфатени се потребните превентивни мерки
за заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи со
планираните урбанистички решенија во планскиот опфат и превидената
примена на техничките нормативи при понатамошната фаза на на
проектирање и изградба на планираните објекти во истиот, и тоа:
-Бидејќи во близина на планскиот опфат има водоводна мрежа, согласно
член 76 од Законот за ЗС планирано е потребниот проток на вода за
гасење на пожари да се обезбеди со приклучок од водоводната мрежа во
рамките на планскиот опфат.
-Во рамките на поширокото опкружување на планскиот опфат
предвидена е изградба на хидрантска мрежа за гасење пожари,
регулирано со Правилникот за техничките нормативи за хидрантска
мрежа за гасење на пожари.(Сл.весник на Р.М. бр.26/18)
Со оглед на површината на опфатот, хидрантската мрежа е планирана
за поширок дел од населбата бидејќи сите околни објекти се со различна
намена предвидена е со поставување на надворешни хидранти со
пречник 80 до 100мм, на меѓусебно растојание помало од 80м, со
пречник на разводниот цевовод не помал од 100мм со проток на вода од
10 л/сек и обезбеден потребен-пресметан притисок (5 бари) на местото
на потрошувачката, кој не смее да биде помал од 2,5 бари (член 17, 20 и
21 од гореспомнатиот Правилник).
Надворешните хидранти се предвидени надземни, а доколку го
попречуваат сообраќајот, се предвидува поставување на подземни
хидранти, согласно член 19 од гореспомнатиот Правилник. Хидрантите
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треба да бидат лесно достапни и постојано подготвени за употреба и на
растојание од 5-10м од објектите.
-Предвидена прописна оддалеченост меѓу објектите која не дозволува
префрлање на евентуалниот пожар од еден на друг објект.
-Предвидени прописни сервисни улици со ширина на коловозот од 5.50м
со што е обезбеден непречен пристап на ПП и други возила.
-Внатрешно сообраќајно решение (сообраќајници и платоа) овозможува
непречен пристап и маневар на силите и средствата за гасење пожари.
Носивоста на коловозот на сообраќајниците треба да изнесува 10 тони
на осовинско оптеретување, а минималната ширина на едносмерна
сообраќајница изнесува 3,50м.
-Избор на градежни материјали за изградба на предвидените објекти со
конструктивни елементи со потребен степен на отпорност на пожари.
• Со наведените урбанистичко-технички мерки се овозможува и
примената на оперативните мерки за заштита и спасување од пожари,
експлозии и опасни материи за откривање, спречување на ширење и
гасење на пожари и експлозии, утврдување на причините за
настанување, како и давање помош при отстранување на последиците .
2. Заштита и спасување од урнатини
Согласно член 8 од Уредбата за спроведување на заштитата и
спасувањето од урнатини (Сл.Весник на РМ бр.98/2005) во Урбанистички
план вон населено место за Г3.7 - Фотоволтаични електрани
(Фотоволтна централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр.
3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр. 3979/12-дел, КП бр. 4013, КП
бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр, Општина Свети Николе, утврдени се
следните мерки за заштита и спасување од урнатини:
-Оптималната отпорност на објектите од уривање предизвикано од
сеизмички потреси изнесува 8 степени по МСС, поради што
проектирањето на истите треба да се врши со наведениот коефициент
на сеизмичност и со правилен избор на соодветен конструктивен систем
и градежни материјали.
-Со оглед на вкупната површина на опфатот, се претпоставува
мал степен на урнатини и нивен мал процентуален однос спрема
слободните површини;
-Степен на проодност на сообраќајниците - сообраќајната мрежа
во случај на урнатини се обезбедува со предвиденото прописно
растојание меѓу објектите, кои ќе овозможат брз пристап и непречена
работа на силите за заштита и спасување. Проодноста на комуникациите
помеѓу објектите зависи од нивната катност и растојанијата на истите од
двете страни на комуникацијата. Одредувањето на меѓусебното
растојание помеѓу објектите треба да се врши со предвидена ширина на
урнатините која изнесува минимум ½ од висината на соодветните
објекти, со што се оневозможува создавањето на т.н. тесни грла на
сообраќајниците, како и создавање на зона на тотални урнатини;
• Со наведените урбанистичко-технички мерки се овозможува и
примената на оперативните мерки за спасување од урнатини кои
опфаќаат мерки и активности за заштита од уривање, извидување на
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урнатините, пронаоѓање на затрупаните, осигурување на конструкцијата
на оштетените и поместените делови на објектот заради спречување на
дополнително уривање, преземање на мерки за заштита од
дополнителни опасности, извлекување на затрупаните, давање на прва
медицинска помош и извлекување на материјалните добра.
3. Заштита и спасување од технолошко-технички несреќи
Бидејќи во планскиот опфат се предвидени објекти со намена
комунална супраструктура, во нив не се употребуваат материи или
постројки што предизвикуваат висок степен на загрозеност на луѓето и
материјалните добра, со оглед на конкретниот вид на дејноста на истите,
потребно е согласно член 82 од Законот за заштита и спасување а во
врска со член 2 од Правилникот за мерките за заштита од пожари,
експлозии и опасни материи и член 14 од Правилникот за техничките
нормативи за хидрантска мрежа за гасење на пожари се вградени и се
предвидуваат следните превентивни мерки за заштита од технолошкотехнички несреќи:
-Примена на техничките нормативи при проектирањето и изградбата
на објекти;
-Редовно и прописно одржување на инсталациите и опремата во
истите;
-Одржување и заштита на инфраструктурните водови во планскиот
опфат;
-Примена на прописи од областа на безбедноста и здравјето при
работа и други во зависност од конкретната дејност на објектите.
4. Заштита и спасување од поплави
Мерките за Заштита и спасување од поплави опфаќаат:
-регулирање на водотеците,
-изградба на заштитни објекти,
-одржување и санирање на оштетените делови на заштитните објекти,
-набљудување и извидување на состојбите на водотеците,
-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,
-црпење на водата од поплавените објекти
-обезбедување на населението во поплавените подрачја со основните
услови за живот и
- учество во санирање на последиците предизвикани од поплавата.
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12. УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА ЗА УПВНМ

12.1 ОПШТИ УСЛОВИ
За спроведување на планот важат сите стандарди и нормативи
пропишани со:
- Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република
Северна Македонија број 32/20),
- Правилник за урбанистичко планирање (Службен весник на
Република Северна Македонија број 225/20).
- Правилник за поблиска содржина, размер и начин на графичка
обработка на урбанистички планови (Сл.весник на РМ бр. 142/15).
- Законот за животна средина (Сл.в.на РМ, бр.53/05, бр.81/05, бр.24/07,
бр.159/08, бр.83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15).
- Законот за заштита на природата (Сл.в. на РМ, бр.67/04, бр.14/06 и
бр.84/07)
1. Парцела
Градежна парцела претставува катастарска парцела дефинирана
сопственост на земјиштето или право на користење на земјиштето.
Со Архитектонско-урбанистички проект ќе се утврдуваат градежни
парцели составени од две или повеќе катастарски парцели или во
рамките на една катастарска парцела може да се формираат две или
повеќе градежни парцели.
2. Регулациона линија
Со регулационата линија се разграничува земјиштето за градба
(градежни парцели) од земјиштето наменето за општ интерес (јавни
сообраќајни површини и други површини).
3. Површина за градба
Во понатамошната разработка со Архитектонско-урбанистички
проект, да се планираат површини за градба зависно од:
-регулационата линија и границата на парцелата,
-градежната линија,
-процентот на изграденост на парцелата,
-коефициентот на искористеност на земјиштето,
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-условите за паркирање (гаражирање) на возила, согласно законската
регулатива за планирање на просторот.
4. Максимална и дозволена висина на градба
Максималната висина на изградба за објектите со намена Гпроизводство, дистрибуција и сервиси е дадена зависно технолошкиот
процес.

5. Височина на приземна (нулта) плоча
За терени во пад, максималната височина на нултата плоча се
определува во однос на котата на тротоарот од страна на пристапната
улица или котата на средната точка на оската на градежната парцела
при што како услов за градење се утврдуваат и други параметри како:
вкупниот број на нивоа на градбата, карактеристичните пресеци и
слично.
6. Обележување на блок и градежни парцели
Планскиот опфат го сочинува Блок 1.
Градежните парцели се нумерирани како ГП 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4.
7. Намена на земјиште
Намена на земјиштето е планска определба за целите за
користење или изградба на земјиштето.
Согласно планските решенија за уредување на просторот е со следните
класи на намени:
Г - Производство, дистрибуција и сервиси
Поединечна намена: Г3.7 – Фотоволтаични електрани
Е - Инфраструктура
Поединечна намена:

Е1.8 – Трансформаторски станици и подстаници

8. Бариери
Бариерите се пречки кои оневозможуваат непречено движење
на хендикепирани лица. Затоа посебно внимание да се даде во зоните
каде се движат пешаците односно тротоарите. Површините за движење
на пешаците треба да бидат изведени хоризонтално или со наклон до
5%, со минимална ширина од 1,50m.
Сите жардињери за цвеќе, украсни огради и други елементи во
просторот, не смеат да го спречуваат или отежнуваат движењето на
хендикепираните лица.
9. Зеленило
Зелените површини во рамките на планскиот опфат да се
организираат во зависност од намената на просторот и тоа:
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- во рамките на дворните места, односно градини околу
градбите да се уредат со тревни површини, насади од цвеќе,
декоративни листопадни и зимзелени дрвја, жбунови, според изборот,
желбите и можностите на сопствениците и локациските можности, со
мин.20% зеленило во рамките на градежните парцели.
- покрај градби од комунална инфраструктура (трафостаници
и сл.) како и покрај улиците, просторот да се уреди со затревнување во
комбинација со ниско жбунести растенија.

10. Сообраќај
Сите предвидени површини за оваа намена ќе се изведат
спрема актуелните прописи, стандарди и нормативи (како што е
предложено со Планот).
Категоризацијата и профилот на индустриската улица се
планирани според Законот за урбанистичко планирање (Службен весник
на Република Северна Македонија број 32/20) и Правилник за
урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна
Македонија број 225/20).
11. Паркирање и гаражирање
Паркирањето и гаражирањето е предвидено да се реши во
рамките на градежните парцели и во површините за градба.
Паркирањето ќе се дефинира во согласност со член 134 од Правилник за
урбанистичко планирање (Службен весник на Република Северна
Македонија број 225/20).
12. Инфраструктура
За спроведување на сите надземни и подземни градби и
инсталации од инфраструктурата се обезбедени коридори помеѓу
регулационите линии и во зависност од потребите и важечките законски
и нормативни акти ќе се видат можни интервенции.
Во просторот наменет за улици по правило се сместуваат
комуналните инсталации и градби, и тоа:
- канализација;
- водовод;
- подземни електрични кабли;
- подземни ТК каблови и кабловски канали
- пароводни и гасоводни цевки;
- површинско одводнување на улиците;
- улично осветлување;
- сообраќајни знаци;
- дрвореди и друго зеленило.
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА
Посебните услови за изградба во Планот се однесуваат
поединечно за секоја градежна парцела.
Во табеларниот приказ се прикажани сите градежни парцели со
број, површина на парцела, површина за градба, процент на
изграденост, коефициент на искористеност, максимална изградена
површина, намена на површини, кота на венец, катност, број на паркинг
места и место за паркирање. Постојната катастарска поделба на
парцелите е почитувана и потврдена во максимална можна мерка, а
корегирана со цел за оформување на поволни градежни парцели.
За планираните површини за градба да се применува
Архитектонско-урбанистички проект, согласно член 58 од Законот за
урбанистичко планирање.
Отпадните води од сите потрошувачи во рамките на планскиот
опфат треба да бидат подложни на третман на прочистување, пред да
бидат испуштени во рецепиентот.
При реализацијата на УПВНМ доколку има потреба од
реконструктивни зафати на постојната електро енергетска мрежа сите
трошоци ќе бидат на терет на барателот.

12.1. БЛОК 1
Блок 1 има површина од 52072м2 (5,2ха) и содржи 4 градежни
парцели нумерирани од 1.1 до 1.4.

Основна класа на намена
Г – ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СЕРВИСИ
Максимално дозволен % на учество на збирот на компатибилните класи
на намени во однос на основната класа на намена во планот е дадено
според планираната основна класа на намена поединечно за секоја
градежна парцела.
Со Архитектонско-урбанистички проект да се дефинираат: можност за
поделба на планираните градежни парцели, планирање комплекс од
градби во рамките на планираните површини за градба, согласно
Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Република
Северна Македонија број 32/20), Правилникот за урбанистичко
планирање (Службен весник на Република Северна Македонија број
225/20), Правилник за поблиска содржина, размер и начин на графичка
обработка на урбанистички планови (Сл.весник на РМ бр. 142/15).
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1. Градежна парцела со намена
Г - Производство, сервиси и стоваришта
Градежните парцели со број 1.1, 1.2 и 1.3 имаат класа на намена Г3.7
– Фотоволтаични електрани, за кои поради категоријата на
намената не се планираат компатибилни класи на намена.
Градежна парцела број 1.1
За планираните површини за градба задолжителна е претходна
изработка на Архитектонско-урбанистички проект.
За градбите кои ќе се планираат во рамките на површините за градба,
дозволена е катност П и кота на венец - зависно од технолошкиот процес
со можни отстапувања за градба на оџаци, вентилациони канали и сите
видови на техничко – технолошки инсталации, односно сите видови на
архитектонски елементи и инсталации со кои не се оформува затворен
корисен простор над котата на горниот хоризонтален венец на градбите,
а чија што височина ќе се одреди при изработка на архитектонско –
урбанистички проект во согласност со потребите на техничко –
технолошкиот процес на производство.
Површината на парцелата изнесува 34043м2 со планирана вкупна
површина за градба од 25568м2.
Процентот на изграденост изнесува 75%, а коефициентот на
искористеност на земјиштето изнесува 0,8.
Паркирањето и гаражирањето е предвидено да се реши во
рамките на градежната парцела.
Потребниот број на паркинг места е определен согласно член 134 од
Правилник за урбанистичко планирање (Службен весник на Република
Северна Македонија број 225/20).
Градежна парцела број 1.2
За планираните површини за градба задолжителна е претходна
изработка на Архитектонско-урбанистички проект.
За градбите кои ќе се планираат во рамките на површините за градба,
дозволена е катност П и кота на венец - зависно од технолошкиот процес
со можни отстапувања за градба на оџаци, вентилациони канали и сите
видови на техничко – технолошки инсталации, односно сите видови на
архитектонски елементи и инсталации со кои не се оформува затворен
корисен простор над котата на горниот хоризонтален венец на градбите,
а чија што височина ќе се одреди при изработка на архитектонско –
урбанистички проект во согласност со потребите на техничко –
технолошкиот процес на производство.
Површината на парцелата изнесува 7145м2 со планирани две површини
за градба од 580м2 и 1184м2.
Процентот на изграденост на првата површина за градба изнесува 8%, а
коефициентот на искористеност на земјиштето изнесува 0,1.
Процентот на изграденост на втората површина за градба изнесува 17%,
а коефициентот на искористеност на земјиштето изнесува 0,2.
Паркирањето и гаражирањето е предвидено да се реши во
рамките на градежната парцела.
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Потребниот број на паркинг места е определен согласно член 134 од
Правилник за урбанистичко планирање (Службен весник на Република
Северна Македонија број 225/20).
Градежна парцела број 1.3
За поделба на планираната градежна парцела или планирање комплекс
од градби во рамките на планираната површина за градба
задолжителна е претходна изработка на Архитектонско-урбанистички
проект.
За градбите кои ќе се планираат во рамките на површините за градба,
дозволена е катност П и кота на венец - зависно од технолошкиот процес
со можни отстапувања за градба на оџаци, вентилациони канали и сите
видови на техничко – технолошки инсталации, односно сите видови на
архитектонски елементи и инсталации со кои не се оформува затворен
корисен простор над котата на горниот хоризонтален венец на градбите,
а чија што височина ќе се одреди при изработка на архитектонско –
урбанистички проект во согласност со потребите на техничко –
технолошкиот процес на производство.
Површината на парцелата изнесува 6384м2 со планирана вкупна
површина за градба од 3696м2.
Процентот на изграденост изнесува 58% коефициентот на искористеност
на земјиштето изнесува 0,6.
Паркирањето и гаражирањето е предвидено да се реши во
рамките на градежната парцела.
Потребниот број на паркинг места е определен согласно член 134 од
Правилник за урбанистичко планирање (Службен весник на Република
Северна Македонија број 225/20).
2. Градежни парцели со намена
Е – ИНФРАСТРУКТУРА
Градежна парцела број 1.5 има класа на намена
Е1.8 – Трансформаторски станици и подстаници.
Површината на парцелата изнесува 65м2 со површина за градба
од 36м2 со катност П.
Процентот на изграденост изнесува 55% коефициентот на искористеност
на земјиштето изнесува 0,6.

Мерки за заштита
Заради подобрување на животната и работната средина, се предлагаат
следните мерки за заштита:
1. Од аспект на аерозагадувањето и подобрување на квалитетот
на воздухот, се задолжува барателот на планската документација да
внимава на загадувањето и да ги презамат сите потребни мерки за
заштита пропишани со Законот а на слободните површини околу
изградените градби се предвидуваат зелени површини и тоа посебно од
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високо зеленило, кои како тампон ќе делуваат во повеќе односи: во
апсорбирање на правот и бучавата како и естетско делување врз
човекот;
2. Водата како битен елемент за опстанок на живот земјата
треба посебно да се заштити од загадување.
3. Потребно е да се предвидат соодветни технички зафати за
пречистување на отпадните води, прочистителна станица, при што и
квалитетот на водата што се испушта треба да биде еквивалентен на
квалитетот на водата во реципиентот, односно во согласност со
Уредбата за квалификација на водите (Сл.в. 18/99.)
4. Вградување на соодветен режим на заштита на недвижното
културно наследство во просторен и урбанистички план се врши според
заштитно-конзерваторски основи за културно наследство од Законот за
заштита на културното наследство.
Доколку бидат констатирани археолошки содржини да се
прекине со земјениот ископ, и да се овозможи спроведување на
заштитни мерки, односно да се изврши заштитно археолошко
истражување.
УРБАНО ЗЕЛЕНИЛО И ОЗЕЛЕНЕТОСТ
1. Во локациските услови за уличната мрежа и за градбите покрај
другите услови, се вградуваат и следните услови за оформување на
пејсажот:
-долж улицата каде што е можно да се уредува зелен појас од типот на
грмушки и садници на листопадни дрвја со висина до 6 м, кои се
карактеристични за поднебјето. Растојанието меѓу листопадните дрвја
треба да овозможи формирање засенчан коридор (функционално)
зеленило за движење на пешаци.
-просторот околу градбите каде што тоа е дозволено да се уреди
хортикултурно со садници од групата на листопадните и зимзелените
дрвја.
-зелените површини да се уредуваат врз основа на издаденото решение
за локациски услови за градба, произлезени од утврден идеен проект во
склоп на Идејните проекти како фаза хортикултура кои ќе се изготвуваат
за новопредвидените содржини.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА ОД ДОМЕНОТ НА ЕЛЕКТРО
СНАБДУВАЊЕТО, ЈАВНОТО ОСВЕТЛУВАЊЕ И ЕЛЕКТРОНСКИТЕ
КОМУНИКАЦИИ
1.0.
Локациските услови за изградбата на новата дистрибутивна
електричната мрежа соодветно градбите за трафо постројки да се
издаваат врз основа на идеен проект.
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Урбанистички план вон населено место за Г3.7 - Фотоволтаични електрани (Фотоволтна
централа со моќност до 4MW) на КП бр. 3958/5-дел, КП бр. 3958/7-дел, КП бр. 3972/3-дел, КП бр.
3979/12-дел, КП бр. 4013, КП бр.4014/1, К.О. Свети Николе - вгр,
Општина Свети Николе

1.1.
Секоја градба или комплекс на градби, да се поврзе со
електричната мрежа односно индустриските трафостаници на начин
утврден со посебен идеен проект за конкретен корисник.
1.2. Локациските услови за изградба на електронско-комуникациската
мрежа да се издадат врз основа Идеен проект за истите.
1.3. Објектите да се приклучат во електронско комуникациската мрежа
на начин утврден со посебен идеен проект за конкретен корисник.
1.4.

Местоположбата на трафостаниците е строго дефинирана.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ГРАДБА ОД ДОМЕНОТ НА СООБРАЌАЈНАТА
ИНФРАСТРУКТУРА
1.0. Секоја градба сообраќајно да биде поврзана со секундарна улична
мрежа во ниво. Се препорачува нивелетата на внатрешната улица да
паѓа кон улицата која е собирна а во правец на наклонот на теренот и во
правец на истекот на водата.
1.1. Локациските услови за изградба на сообраќајната мрежа и јавните
паркиралишта да се издадат врз основа на Идеен проект. Идејниот
проект истовремено ќе служи како основа за изработка на наредните
идејни проекти за секој субјект во зоната посебно. Во содржината на
идните проекти да се предвидат елементи на урбана опрема.
1.2. Во однос на решавањето на проблемот на стационарниот сообраќај,
потребите за паркирање ќе се решаваат во рамките на сопствената
парцела со почитување на потребен број паркинг места како основен
услов за изградба до максимално дозволената висина и површина за
градба.
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