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3.1 Текстуален дел  ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

 

Постапка за изготвување на Проект за инфраструктура за приклучок и пристапен пат до 
МХЕЦ Острилска со реф.бр. 253, КО Острилци, Општина Крушево е покрената на иницијатива на 
барање на инвеститорот. 

 

Документационата основа претставува основен појдовен елемент во методолошкиот процес 
на истражување и истата ќе послужи како основа за изработка на Проект. Со анализа на просторот 
во рамките на опфатот, се добиваат потребните информации за постојната состојба и комуналната 
опременост па се до можностите за понатамошно користење на просторот. 

Документационата основа е изработена врз основа на: 

- Ажурирана геодетска подлога изготвена од овластена фирма; 
- Теренско снимање на просторот (градежен фонд и корисници на просторот) од 

страна на стручна екипа на извршителот; 
- Податоци добиени од комуналните служби; 
- Аналитичка обработка на евидентираните податоци; 
- Постојна урбанистичка документација. 

Документационата основа содржи: 

- Анализа на постојната организација на просторот; 
- Анализа на постоен градежен фонд,  сообраќајна и комунална инфраструктура; 
- Постојна состојба на население; 
- Анализа на досегашната урбанистичка документација; 
- Оценка на можности за просторен развој. 

Проект за инфраструктура за приклучок и пристапен пат до МХЕЦ Острилска со реф.бр. 253, 
КО Острилци, Општина Крушево се изработува согласно член 52 од Законот за просторно и 
урбанистичко планирање (199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), Правилникот за 
поблиска содржина, размер и начин на графичка обработка на урбанистички планови (Сл. весник на 
РМ, бр.142/15) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен 
весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18) и од 
Просторниот план на Р.Македонија. 

Според член 52 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (199/14, 44/15, 193/15, 
31/16,163/16 и 64/18) Проектот за инфраструктурата содржи текстуален дел и графички прилози и ја 
прикажува трасата на инфраструктурата и истиот се изработува врз основа на извод од Просторен 
план или извод од урбанистичките планови од членот 7 точка 2 на Законот за просторно и 
урбанистичко планирање.  

Користејќи ја ажурираната геодетска подлога изработена од овластена фирма, изработен е  
Проект за инфраструктура согласно Правилникот за поблиска содржина, размер и начин на 
графичка обработка на урбанистичките планови (Сл.весник на РМ бр.142/15) и Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РМ бр. 142/15, 217/15, 
222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 
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3.2 Површина и опис на границите на проектен опфат со географско и геодетско одредување на 
неговото подрачје 

     

Просторот дефиниран за изработка Проект за инфраструктура за приклучок и пристапен пат 
до МХЕЦ Острилска со реф.бр. 253, КО Острилци, Општина Крушево со својата местоположба 
припаѓа во Општина Крушево. 

Бидејќи се работи за локација за која не постои предходна планска документација, а истата 
истовремено е опфатена во Просторниот план на Република Македонија, според кој е изработен 

Извод од просторен план, издаден од  Министерството за животна средина и просторно 
планирање, со арх.бр. 15-1991/4 од 19.04.2019 година. 

Просторот дефиниран за изработка на Проект за инфраструктура за приклучок и пристапен 
пат до МХЕЦ Острилска со реф.бр. 253, КО Острилци, Општина Крушево треба да овозможи 
изградба на пристапен пат, со должина од 0.02 km, до предходно усвоениот „Проект за 
инфраструктура за изградба на МХЕЦ на река Острилска, со реф.бр. 253, КО Острилци, Општина 
Крушево“(Потврда за заверка на одобрен проект за инфраструктура бр. 21-881/6 од 25.10.2018 
година),  како и приклучок на МХЕЦ Острилска со реф.бр. 253 до постоен електро столб на EVN, за 
кој има прибавено решение за согласност за приклучување со арх.бр. УП1 – 10 – 248 од 11.12.2018 
година. 

Предметната локација е опфатена во рамките на урбаниот опфат на  Просторниот  План на 
Република Македонија, според кој се изработени Извод од просторен план, со арх. бр. 15-1991/4 од 
19.04.2019 година, издаден од  Министерството за животна средина и просторно планирање.  

Дефинираниот простор за изработка на наведениот проектен документ зафаќа  површина од 
1228 m², односно 0,12 ха, истиот е дефиниран со следните координати на детални точка: 

 

реден 
број Y X

1 520416,864 577181,7079
2 520413,1123 577192,857
3 520406,8297 577190,7429
4 520410,4595 577180,0786
5 520407,6965 577172,902
6 520382,4672 577187,1008
7 520348,803 577261,2641
8 520343,4844 577288,4277
9 520344,0068 577301,6779

10 520331,0717 577302,1879
11 520332,23 577297,27
12 520338,057 577290,3781
13 520337,9887 577288,6444
14 520338,8068 577275,4299
15 520339,6419 577268,4541
16 520341,2887 577246,6047
17 520341,1555 577244,22
18 520346,6305 577243,6172
19 520350,4485 577244,3324
20 520377,459 577184,8275
21 520413,0405 577168,3881
22 520420,6157 577170,5588

 

 

Површината на планскиот опфат во рамки на опишаните граници изнесува вкупно 0,12 ha, 

односно 1228 m². 
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Периметарот на планскиот опфат изнесува 403,49 m’. 

3.3 Историјат на планирањето и уредувањето на подрачјето на проектниот опфат и неговата 
околина 

 
Проект за инфраструктура за приклучок и пристапен пат до МХЕЦ Острилска со реф.бр. 253, 

КО Острилци, Општина Крушево е опфатена во рамките на  Просторниот План на Република 
Македонија, изработен од страна на  Агенцијата за планирање на просторот - Скопје, Република 
Македонија, од кој е издаден Извод од Просторен план на Република Македонија од Министерство 
за животна средина и просторно планирање со арх. бр. 15-1991/4 од 19.04.2019 година, воедно 
проектниот опфат тангира со предходно усвоениот „Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ 
на река Острилска, со реф.бр. 253, КО Острилци, Општина Крушево“(Потврда за заверка на одобрен 
проект за инфраструктура бр. 21-881/6 од 25.10.2018 година). 

Врз основа на Изводот од Просторен план и зададената проектна задача како и 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 и 168/18), Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија, број 142/15, 217/15, 222/15, 
228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18), како и другите важечки прописи и нормативи од 
областа на урбанизмот, се изработува предметниот Проект за инфраструктура. 

 

3.4 Природни чинители на проектниот опфат 

 

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 и др.  
 

3.4.1 Микроклима 

Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на вредности и обележја 
создадени од природата, а без учество и влијание на човекот. Тие ги опфаќаат: географската и 
геопрометната положба на подрачјето, релјефните карактеристики, геолошки, педолошки, 
хидрографски, сеизмички, климатски и др. 

Просечната годишна температура во ова подрачје изнесува 8,4°С, Најниска температура е 
измерена во јануари -1,3°С, а највисока во јули и август 17,9°С. Температурните инверзии, кои се 
честа појава во зимските месеци во ова подрачје, се една од причините за релативно високите 
температури во оваа сезона и даваат посебно климатско обележје на овој локалитет од 
температурен аспект. Инверзиите влијаат во голема мера на зголемување и на средните месечни 
температури во зимските месеци кои се во однос на Пелагонија пониски, но не толку колку би 
требало да бидат во однос на разликата во надморската височина. Годишната температурна 
амплитуда изнесува 19,2°С. Просечната есенска температура изнесува 9,5°С, а пролетната 7,2°С.   

Просечно годишно се јавуваат 178 мразни дена. 
Врнежите се доста нерамномерно распоредени преку годината и ова подрачје спаѓа под 

медитеранскиот плувиометриски режим. Повеќето паѓаат во ладниот дел од годината, со максимум 
во ноември и зимските месеци, а минимум во летните месеци. Просечната годишна сума на 
врнежите изнесува 798,6 mm, со максимум во ноември 97,6 mm, а минимум во август 39,3 mm. 

Снегот се јавува од септември заклучно со мај. Просечната годишна релативна влажност 
изнесува 73% со максимум во декември 80% и минимум во јули 63%. 

Ова подрачје е доста ветровито. Од вкупниот број на измерени случаи претворени во 
промили, 739‰ се со ветрови од разни правци, а 261‰ е тивко без ветер т.е. со тишини. 
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3.4.2 Релјефни карактеристики 

Теренот на кој се наоѓа предметната локација е ридест предел на надморска височина од 
880-1100 м’. 

3.4.3 Сеизмика на просторот 

 

Сеизмичките појави-земјотресите се доминантни природни непогоди во Република 
Македонија, кои можат да имаат катастрофални последици врз човекот и природата. 

Присутни се низ вековите над десет сеизмички жаришта во земјата или во нејзината 
поблиска и поширока околина. Земјотресите со умерени магнитуди (М<6,0) можат да 
предизвикаат сериозни разурнувања. 

Територијата каде се наоѓа предметната локација, припаѓа на подрачјата подложени на 
чести и јаки земјотреси, предизвикани од локалните и подалечните епицентрални жаришта. Во ова 
подрачје можни се потреси со јачина до 70 по М.К. скала. 

Намалување на сеизмичкиот ризик може да се изврши со примена на соодветни 
економски мерки за заштита на создадените вредности (градежна интервенција на носивата 
конструкција на постојните објекти, заради доведување на отпорност против најсилните 

земјотреси), односно задолжителна примена на нормативно-правна регулатива, со која се 
уредени постапките, условите и барањата за постигнување па технички конзистентен и економски 
одржлив степен на сеизмичка заштита, кај изградбата на новите објекти. 

 

 

3.5 Податоци за создадени вредности и чинители на проектниот опфат 

 

Просторот дефиниран за изработка на Проект за инфраструктура за приклучок и пристапен 
пат до МХЕЦ Острилска со реф.бр. 253, КО Острилци, Општина Крушево, треба да овозможи 
изведба пристапен пат до предходно усвоениот „Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ на 
река Острилска, со реф.бр. 253, КО Острилци, Општина Крушево“, како и приклучок на МХЕЦ 
Острилска со реф.бр. 253 на постоен столб на Електродистрибуција Скопје (Решение со бр. УП1 – 10 
– 248 од 11.12.2018 година). Бидејќи се работи за локација, за која не постои урбанистички план, 
т.е. истата е лоцирана во  просторен план, проектниот опфат се однесува само на предметната 
локација.      

Дефинираниот простор за изработка на Проект за инфраструктура за приклучок и пристапен 
пат до МХЕЦ Острилска со реф.бр. 253, КО Острилци, Општина Крушево, зафаќа површина 1228 
м2, односно 0,12 ха, со периметар од 403,49 м’. 

Предметниот проект за инфраструктура ќе биде во функција на зголемување на достапноста 
на вода, во рамките на Општина Крушево. 

 

Од анализата на постојната состојба произлегуваат следните заклучоци: 
За просторот е потребно да се постигне повисок стандард во однос на: 
• површини; 
• квалитет на градба; 
• употреба на материјали; 
• поголеми естетски вредности; 
• соодветни инсталации; 
• поврзување со сите градски инфраструктурни системи, како и можност од реализација 

на нови системи; 
 

Изработката на Проект за инфраструктура за приклучок и пристапен пат до МХЕЦ Острилска 
со реф.бр. 253, КО Острилци, Општина Крушево ќе предизвика позитивни импулси и ефекти врз 
целото непосредно окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна опременост 
и уреденост на просторот и се разбира економски ефекти манифестирани преку едуцирање на нови 
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квалитетни стручни кадри неопходни во процесот на создавање на нова работна сила и нејзино 
вклучување во економскиот и општествен живот како на локално така и на регионално и 
национално ниво. 

  3.5.1 Културно наследство 

 

Согласно добиеното писмо од Министерство за култура – Управа за заштита на културно 
наследсво со бр. 17-1110/2 од 11.03.2019 на опфатот нема заштитени добра и добра за кои 
основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство. 

 

Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од праисторијата до денес, на 
територија на Р. Македонија, 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 за економски, општествен и просторен развој, односно 
стратегијата 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 недвижно 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 Законот за заштита културното наследство (Сл.весник на РМ бр. 20/04), видови на 
недвижно културно наследство се: споменици, споменички целини и културни предели. 

Значаен дел од недвижното културно наследство (околу 45%), се наоѓа во руралнитс 
иаселби и ридско-планинските иодрачја, кои се целосно или делумно напуштени, што значително 
ја усложнува нивната заштита и користење. 

Според Просторниот план на Р.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 
утврдениот локалитет со културно наследство и во таа смисла да се применат плански мерки за 
заштита на недвижно културно наследство: 

 

- задолжителен третман на недвижното културно наследство во процесот на изработката 
на просторните и на урбанистичките планови од пониско ниво заради обезбедување на 
плански услови за нивната 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 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 
соодветна презентација; 

 

- измена и дополнување на просторните и урбанистичките планови заради усогласување 
од аспект на заштита на недвижното културно наследство; 
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Согласно Закон за просторно и урбанистичко планирање (Сл. весник на РМ бр. 51/05), во 
просторните и урбанистички планови, врз основа на документацијата за недвижното културно 
наследство, задолжително се утврдуваат: плански мерки за заштита на спомениците на културата, 
како и насоки за определување на режимот на нивната заштита. 

Вградувањето соответен режим за заштита на недвижното културно наследство во 
просторен и урбанистички план се врши според заштитно - конзерваторски основи за културно 
наследство (Согласно чл. 71 од Законот за заштита на културно наследство). 

Недвижното културно наследство, без оглед дали е во прашање градителска целина или 
поединечен објект, како заедничко културно богатство на светот, во просторните и урбанистичките 
планови треба да се третира на начин кој ќе обезбеди негово успешно вклопување во просторното 
и организационото ткиво на градовите и населените места или пошироките подрачја и 
потенцирање на неговите градежни, обликовни и естетски вредности. 

 

3.5.2 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. 

Нарушувањето на природните процеси во животната средина се јавува како последица на 
нерационалното искористување на природните ресурси и животниот простор, преку: деградирање 
на почвените површини под дејство на природниот или антропогениот фактор; пренамена на 
земјоделско земјиште со висока бонитетна класа за непродуктивни или помалку продуктивни цели; 
примена на застарени производствени технологии во индустријата и т.н. 

Одредби за спроведување на Просторниот план на Република Македонија кои треба да се 
почитуваат при изработката на Проект за инфраструктура за приклучок и пристапен пат до МХЕЦ 
Острилска со реф.бр. 253, КО Острилци, Општина Крушево се: 

• Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната средина, при изработка на 
Проект за инфраструктура за приклучок и пристапен пат до МХЕЦ Острилска со реф.бр. 
253, КО Острилци, Општина Крушево потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во 
законската регулатива од областа на заштитата на животната средина и подзаконските акти 
донесени врз нивна основа. 

• Изработка на проектната документација за изградба на колекторот да биде во согласност со 
Законот за води, со цел да се заштити крајбрежниот појас на водотеците и акумулациите. 

• Да се внимава да не дојде до искористување на земјиштето на начин и обем со кој би се 
загрозиле неговите природни вредности . 

• Помошните и пратечките градежни објекти (магацински објекти за материјали, алати и 
гориво и други помошни објекти), кои ќе се користат во фазата за изградба, треба да бидат 
лоцирани на поголеми растојанија од коритото на водотекот и површините под шуми, 
квалитетни земјоделски површини, населени места и заштитено и предложено за заштита 
природно наследство. 
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• Потенцијалната ерозија на земјиштето треба да се спречи со што е можно побрзо 
завршување на земјените активности, покривање на околниот терен со вегетација и 
оградување на нагибите. 

• Да се превземат активности за намалување на бучавата и вибрациите од опремата, со цел 
да се избегнат негативните ефекти од бучавата и да се почитуваат пропишаните гранични 
вредности за дозволено ниво на бучава во животната средина. 

• Да се обезбеди организирано управување со отпад со цел дас е минимизира негативното 
влијание врз животната средина, животот и здравјето на луѓето. 

• Да се обезбеди заштита, унапредување и адекватно користење на природните предели, 
амбиентите и пејзажите во просторот во насока на зачувување на амбиенталните, 
естетските и рекреативните потенцијали во просторот. 

 

Концептот за заштита на животната средина се базира на општите и посебни цели и насоки 
за заштита на посебните природни вредности, меѓу кои амбиенталните, естетските и рекреативните 
потенцијали на просторот. Токму затоа, при планирањето на Проект за инфраструктура за 
приклучок и пристапен пат до МХЕЦ Острилска со реф.бр. 253, КО Острилци, Општина Крушево 
потребно е да се има во предвид следната законска регулатива: 

− Законската регулатива со која се регулира заштитата на животната средина е следната: 
− Законот за животна средина (Службен весник на Република Македонија. 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 и 39/16); 

− Закон за заштита на природата (Службен весник на Република Македонија бр. 67/04, 14/06, 
84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16); 

 

3.5.3 Заштита на природното наследство 

 

Од областа на заштита на природата (природното наследство, природните реткости и 
биолошката и пределската разновидност), урбанистичките планови треба да се усогласат 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 заштитата 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 инкомпатабилните 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; 
− Концентрација и ограничување на изградбата; 
− Правилен избор на соодветна локација. 
− Според  Законот за заштита на природата (Службен весник на Република Македонија бр. 

67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16) 
и Законот за животната средина (Сл.в. на РМ, бр. 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 и 39/16) потребно е 
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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 (Сл. весник на РМ, бр.39/04) на просторот 
којшто е предмет на изработка на Проект за инфраструктура за приклучок и пристапен пат 
до МХЕЦ Острилска со реф.бр. 253, КО Острилци, Општина Крушево нема регистрирано 
ниту евидентирано природно наследство. 

− Доколку при изработка на генералниот урбанистички план - измена и дополна или при 
уредувањето на просторот се дојде до одредени нови сознанија за природното наследство 
кое би можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се 
предвидат мерки за заштита на природното наследство. Ова се дел од предвидените мерки: 

− 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; 

− 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 е согласно Законот за заштита на природата 

(Службен весник на Република Македонија бр. 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 
13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16 и 63/16). 
 

3.6 Инвентаризација на изградениот градежен фонд и вкупната физичка супраструктура 

 

За целосно согледување на постојната состојба, во границите на опфатот извршени се 
детални истражувања на просторот. 

Истражувањата на локалитетот се извршени по пат на директен увид на теренот. При увидот 
на лице место, констатирано е дека предметниот локалитет во главно представува градежно не 
изградено земјиште. 

На геодетската подлога, изработена од овластена фирма, ажурирана е состојбата на 
просторот, со сите свои параметри на поставеност, димензии и висински точки на предметната 
локација и нејзината околина.  

Просторот е дефиниран за изработка Проект за инфраструктура за приклучок и пристапен 
пат до МХЕЦ Острилска со реф.бр. 253, КО Острилци, Општина Крушево. 

Бидејќи се работи за локација, за која, за делови не постои урбанистички план, т.е. истата е 
лоцирана во  просторен план, планскиот опфат се однесува само на предметната локација.      

 

3.7 Инвентаризација на постојни споменички целини, градби од културно – историско значење и 
културни предели 

 

Развојот на светската култура и цивилизација од праисторијата до денес, на територија на Р. 
Македонија, оставила значајни траги од вонредни културни, историски и уметнички вредности, кои 
го потврдуваат постоењето, континуитетот и идентитетот на македонскнот народ низ векови на 
овие простори. 

Просторниот аспект на недвижното културно наследство е предмет на анализа во корелација 
со долгорочната стратегија на економски, општествен и просторен развој, односно стратегијата за 
зачувување и заштита на тоа наследство во услови на пазарно стопанство. 
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Согласно добиениот допис од Министерство за култура – Управа за заштита на културното 
наследство со арх.бр. 17-1110/2 од 11.03.2019 на опфатот нема заштитени добра и добра за кои 
основано се претпоставува дека претставуваат културно наследство. 

Доколку при изведувањето 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 чл.65 од Законот за заштита на културно наследство (Сл.весник на РМ бр. 
20/04, 71/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13, 38/14, 44/14, 199/14, 104/15, 154/15, 
192/15 и 39/16), односно веднаш да се запре со отпочнатите градежни активности и да се извести 
надлежната институција за заштита на културното наследство. 

 

3.8  Инвентаризација на изградена комунална инфраструктура 

3.8.1 Сообраќај 
Во однос на постојната сообраќајна мрежа, во проектниот опфат покрај неизградено 

земјиште се среќава комунална инфраструктура - земјен пат со променлива димензија на 
коридорот. 

3.8.2 Комунална инфраструктура 

 

• Согласно писмо добиено од АД МЕПСО, Скопје со арх.бр. 11-1532/1 од 14.03.2019 
година, предметниот проектен опфат не се пресекува со ЕЕ објекти на АД МЕПО; 

• Согласно писмо добено од ЕВН Скопје – КЕЦ Прилеп, со арх.бр 14-3/63 од 01.04.2019 
година, во границите на предметниот проектен опфат постојат подземни и надземни 
инсталациина дистрибутивна електрична мрежа; 

• Согласно писмо добиено од Агенција за електронски комуникации со арх.бр. 1404-

855/2 од 15.03.2019 година, во границите на предметниот проектен опфат нема 
податоци за изградени јавни електронски комуникации; 

• Согласно писмо добиено од Македонски Телеком со арх.бр. 07-245425 од 19.04.2019 
година, во границите на предметниот проектен опфат нема податоци за изградени 
јавни електронски комуникации; 

• Согласно писмо добиено од Агенција за цивилно воздухопловство со арх.бр. 12-8/119 
од 06.03.2019 година, предметниот проектен опфат се наоѓа вон зона на било кој 
аеродром, леталиште или воздухопловен уред; 

• Согласно писмо добиено од Јавно претпријатие за државни патишта со арх.бр. 10-

2947/2 од 25.03.2019 година, предметниот проектен опфат не се граничи со државен 
пат; 

• Согласно писмо добиено од Македонски енергетски ресурси со арх.бр. 03-1719/2 од 
07.03.2019 година, во граници на предметниот проектен опфат нема изградено и не е 
планирана изведба на гасоводна мрежа; 

• Согласно писмо добиено од  Дирекција за заштита и спасување, подрачно одделение 
– Крушево, со арх.бр. 09-130/2 од  05.09.2019 година, во границите на предметниот 
проектен опфат нема постоечки и планирани објекти, инфраструктури и инсталации; 

• Согласно писмо добиено од ЈП Комуна – Крушево, со арх.бр. 03-228/2 од 17.10.2019 
година, во рамките на проектниот опфат нема сознанија запостоечки и воедно не се  
планирани нови инсталации. 

 

3.9 Анализа и можности за просторен развој 
 

Од анализата на постојната документација и просторните можности на локалитетот 
произлегуваат можности за реализација на потребните програмски содржини и можност за 
добар просторен развој на Републиката. Основната стратешка определба е остварување на 
повисок степен на вкупната функционална интегрираност на просторот на државата, како и 
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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, стриктно се почитуваат локационите, техно-економските и 
критериумите за заштита на животната средина, кои се усвоени на национално ниво. Една 
од основните цели се однесува на штедење, рационално користење и заштита на 
природните ресурси, искористување на погодностите за производство и лоцирање на 
активности на простори врзани со местото на одгледување или искористување. 

3.9.1 Намена на просторот и градежен фонд 

 

Предметниот проектен опфат е со површина од 1228 м2. 

 

 

површина 
на 

проектен 
опфат

процент

шифра m2 %

НЗ 1228 m2 100%

1228 m2 100%

НЗ - Неизградено земјиште

документациона основа      

НАМЕНА НА ПОВРШИНИ

Вкупно
 

 

 

3.9.2 Заклучок од аналитичко-истражувачкиот дел 

 

Како резултат на аналитичко истражувачкиот процес на постојната состојба, констатирано е 
следното: 

Вкупна површина на предметниот проектен опфат изнесува 1228 м2. Просторот кој е предмет 
на овој проектен опфат треба да овозможи изградба на пристапен пат и приклучок кон постоен 
столб на Електродистрибуција Скопје. 

 

Од анализата на постојната состојба произлегува: 
 

• Постојната состојба на подрачјето од аспект на природните карактеристики, 
географски, геолошки, геомеханички, сеизмички, климатски, хидрографски, 
историски, демографски, економски и стопански, нема да претрпат промени 
со изградбата на Проект за инфраструктура за приклучок и пристапен пат до 
МХЕЦ Острилска со реф.бр. 253, КО Острилци, Општина Крушево. 
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4. Графички дел  
ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА 

 

Содржина: 
 

1. Извод од Просторен план на Република Македонија 

2. Збирен графички прилог .................................................................................................. М=1:1000 

3. Ситуација со пошироко опкружување .......................................................................... М=1:25000 

4. Сателитска снимка ......................................................................................................... М=1:25000 

5. Ажурирана геодетска подлога ........................................................................................ М=1:1000 

6. Инвентаризација на изградениот градежен фонд, вкупната физичка супраструктура на 
земјиштето во проектниот опфат .................................................................................... М=1:1000 
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4.1. ИЗВОД ОД ПРОСТОРЕН ПЛАН 
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P = 0.12 ha
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P = 3.15 ha
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