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Градпначалникпт на ппштина Крушевп решавајќи пп Предлпгпт за 

пдпбруваое на Лпкална урбанистичка планска дпкументација за изградба 

на пбјект сп намена Е2 – градби за прпизвпдствп на енергија, термп 

електрична централа за прпизвпдствп на електрична енергија пд бип маса 

на КП 1472/13, КО Алданци, Општина Крушевп, брпј 21-65/20 пд 21.04.2021  

гпдина, израбптен пд Кпмисијата за урбанизам на oпштина Крушевп, врз 

пснпва на член 46 став (13) пд Закпнпт за прпстпрнп и урбанистичкп 

планираое („Службен Весник на Република Македпнија“ бр. 199/14, 44/15, 

193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18 ), гп дпнесе следнптп: 

РЕШЕНИЕ  

Се пдпбрува Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, 

термо електрична централа за производство на електрична енергија од 

био маса на КП 1472/13, КО Алданци, Општина Крушево, сп технички брпј 

0801/83/20 пд април 2021 гпдина, израбптена пд „БИЛД УРБАН“ ДООЕЛ 

Скппје. 

Кпмисијата за урбанизам фпрмирана пд Градпначалникпт на 

ппштина Крушевп, сп Решение бр. 09-321/1 пд 01.03.2018 гпдина, пп 

разгледуваоетп на прилпжената дпкументација и извршенипт увид, дпстави 

Предлпг за пдпбруваое на Лпкална урбанистичка планска дпкументација за 

изградба на пбјект сп намена Е2 – градби за прпизвпдствп на енергија, 

термп електрична централа за прпизвпдствп на електрична енергија пд бип 

маса на КП 1472/13, КО Алданци, Општина Крушевп, сп брпј 21-65/20 пд 

21.04.2021 гпдина. 

Градпначалникпт на oпштината Крушевп пп извршенипт увид на 

прилпжената дпкументација и Предлпгпт пд Кпмисијата за урбанизам, 

кпнстатира дека Предлпгпт за пдпбруваое е пснпван и се испплнети 

услпвите пд  Закпнпт за прпстпрнп и урбанистичкп планираое („Службен 

Весник на Република Македпнија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 

64/18 и 168/18).  

Врз пснпва на ппгпре сппменатптп и спгласнп член 46 став (13) пд 

Закпнпт за прпстпрнп и урбанистичкп планираое,  дпнесе Решение какп вп 

дисппзитивпт. 

 

 

                     Општина Крушево 

               Градоначалник, 

           м-р Томе Христоски 
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Врз основа на Законот за просторно и урбанистичко планирање 
(Сл.весник на Р.М. бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и 
Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање Сл. весник 
на РМ, бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18), 
а во врска со изработка Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, термо 
електрична централа за производство на електрична енергија од био маса на 
КП 1472/13, КО Алданци, Општина Крушево, БИЛД УРБАН д.о.о.е.л од Скопје  
го издава следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ 

 
 

За изработка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, термо 
електрична централа за производство на електрична енергија од био маса на 
КП 1472/13, КО Алданци, Општина Крушево, со технички број 0801/83/20, 
како планери се назначуваат: 

 
• Бојан Муличковски, д.и.а. овластување бр.0.0070 
• Лимба Минова, м-р.инж.арх., овластување бр. 0.0697 
• Борис Стефаноски, м-р.инж.арх., овластување бр. 0.0673 
 
Планерите се должни планската документација да ја изработат согласно 

Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 199/14, 
44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и Правилник за стандарди и 
нормативи за урбанистичко планирање Сл. весник на РМ, бр. 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. 

 

 

   УПРАВИТЕЛ:  БОЈАН МУЛИЧКОВСКИ 

Друштво за трговија и услуги 
„БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје 
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                                                                                                                  ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

                                             Друштво за дистрибуција на електрична енергија 

                                                                                                        Бр. 10-1671/7-60 од 03.04.2020   

                                                                                                                                                      Скопје 

Одговорно лице: Драган Николоски 

Контакт телефон: 02 3205 300 – 41 308 

 

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

Почитувани, 
 
Во врска со Вашиот допис број 0801-83/20 од март 2020 година, со кој барате да Ви издадеме 
податоци за електроенергетски објекти и инфраструктура од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ, Скопје за 
изготвување на ПИМ за Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена 
Е2 – градби за производство на енергија, термо електрична централа за производство на електрична 
енергија од био маса на КП 1472/13, КО Алданци, Општина Крушево, 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  Во доставениот плански опфат, не постојат елекроенергетски објекти и инсталации  

                     соопственост на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје     
Препорака од наша страна е да се планира и приклучен вод до нашиот далековод за приклучок на 

планираната термо електрична централа 
 

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. 
  

Со почит, 
 
Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје 
Oддел Мрежен Инженеринг 
 



 

 

2 
 



1:2.257

Дат ум: 07.04.2020

Легенда
СН мрежа

") ТС 20/10/0,4
XW СН линиски р азделу в ач

СН Возду ш на мр ежа
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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 

 

  

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

 

 

 арх. бр: 
дата: 

   

 

  
До 
БИЛД  урбан 
ул. Бул. Илинден бр. 107/13, 1000 Скопје 

       
Ваше упатување  Барање на податоци и информации 

Наше контакт лице  Лидија Темелковска Костуранова, Владо Новески  
Телефон  +389 70 300 759 

Во врска со  Известување за постојни и планирани тк инсталации за изработка на  ЛУПД 
       

 
 

 
 
 

Почитувани 
Во врска со Вашето Барање, добиено преку системот е-урбанизам, со кое што барате податоци за 
постојни и планирани TK инсталации за изработка  на  Локална урбанистичка планска 
документација за изградба на објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, термо 
електрична централа за производство на електрична енергија од био маса на КП 1472/14, КО 
Алданци, Општина Крушево, Ве известуваме дека во границите на планскиот опфат нема постојни 
ТК инсталации. 
Планерот треба да предвиди коридор за поставување на кабелска комуникациска инфраструктура 
на МКТ и пристапни точки за поврзување на објекти во опфатот на ЛУПД. 
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 
 

 





Peny6"Ka CeBepHa Mal{eHOHHja

MHHIICTepcTBO 3a lcprTypa

yllpABA 3A 3AmTHTA HA I{y/ITypHOTo HAcjlEHCTBo
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Bp.17-1491/2
15.04.2020 ron
CI{OIIje
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E2   -   rpaH6H   3a   rlpoH3BOHCTBo  Ha   eHep"ja,   Ha  KH   1472/13,   1{0   AjlHaHI]H,
oHIIITHHa   KpyllleBo,   yllpaBaTa   3a   3alllT14Ta   Ha   Ky7ITypHOTo   Hac7IeHCTBo   ja

pa3r7IeHa  flocTaBeHaTa  H  nocTojHaTa  Hoi{yMeHTal|14ja  H  KOHCTaTHpa  Hel{a  Bo
rpaHHI|HTe  Ha  olldyaTOT HeMa  3alllTHTe"  Ho6pa,  HHTy Ho6pa 3a I{oH  ocHOBaHo
ce rlpeTrlocTaByBa Hel{a IIpeTCTaByBaaT I{y7ITypHo HacJleHCTBO.

H0I{OJIKy    IIPH    peaJ"3aHHja    Ha    IIpoel{TOT    ce    IIojaBH    apxeo7IolllKo
HaofaJ"IIITe, oHHocHo IIpeHMe" oH apxeoTlomKo 3Haqelbe, Tpe6a Ha ce rlocTaHH
Bo   CorjlacHoCT   co   oHpeH6HTe   cllopeH   q7IeH   65   oH   3al{oHOT   3a   3amTHTa   Ha
I{y7ITypHOTo  HacjleHCTBo  („C7Iy}I{6eH  BecHHI{  Ha   Perly6j"i{a  Mai{eHOHHja"   6p.
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 H 39/16).

Co IIoqHT'

:::::::H:_:B3;::::¥K?

1
ynpaBa 3a 3amT14Ta Ha
I{yjlTypHOTO Hac7IeACTBO

yjl. „naBejl IIIaTeB " 6p. 3, CI{onje; II.®ax 220
ceifec`t@uzkn.gt>vmk

+389 2 5517 700
www.uzkn.gov.ink



Акционерско друштво за вршење на енергетски дејности 

НАЦИОНАЛНИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРСИ Скопје во државна сопственост 
 

бул. Климент Охридски бр.58 б, Скопје 

тел. 02 6090-137 

факс 02 6090-437 

contact@mer.com.mk 

www.mer.com.mk 

ЕМБС: 6664903 

 

 
До: 

Друштво за трговија и услуги „БИЛД УРБАН“ДООЕЛ Скопје  

ул. Бул. Илинден бр. 107/13 

Скопје, Р.Maкедонија 

 

 Предмет: Одговор на барање  

 

  
 
Врска: Барање на податоци и информации со ваш бр. 0801-83/20 од 03.04.2020 
година  
 

  
Согласно вашето Барање на податоци и информации, Локална урбанистичка 

планска документација за изградба на објект со намена Е2 – градби за производство 
на енергија, термо електрична централа за производство на електрична енергија од 
био маса на КП 1472/13, КО Алданци, Општина Крушево, со ваш бр. 0801-83/20 од 
03.04.2020 година, 

НЕР АД Скопје, Ве известува дека на наведениот плански опфат, нема изградено 
и не е планирано изградба на гасоводна мрежа. 

НЕР АД Скопје дава позитивно мислење.  
  
 
 
Со почит,   

 

 

Изработил: 

Александар Апостолоски  

 

 

 

  

НЕР АД Скопје 

По овластување на директорот,  

Раководител на Сектор 

за изградба на гасоводен систем 
 

 Оливера Костанчева 



H3BECTYBAFbE 

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

rrJIaHCKa ,nOK teHTaUHja KaKO, )l,eTaneH yp6aHHCTHI-IKH n:raH ()l,YI1); feHepaJIeH 

yp6aHHCTJ1l.IKH nJIaH (fYI1); Yp6aHHcTwIKH nJIaH 3a ceno (YI1C); Yp6aHHCTJ1l.IKH 

nJlaH 3a BOH HaCeJIeHO "teCTO (YfICBHM); nOK3.J1Ha yp6aHHCTHYKa nJIaHCKa 

,noKYMeHTauHja (nYll)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 



I

Peny6ar,rr<a Ceaepxa Maxegonraia

MunncrepcrBo 3a xHBorHa cpeAllHa
u npocropHo nnaHllparbe

Mnnucrepctao ta xHBorHa cpernHa

H npocTopBo nJIaHtrpabe Ha

Peny6rHra CesePxa Mareaoxrla

*sI'*::I-*s
Ministria e Miedisit Ietesor
dhe Planifikimit HaP€sinor

CEKTOP 3A NPOCTOPHO |IJIAHHPAI-bE

APx.6P. Y[l-l 5 43912020

[ata: ....... r. n..jl":..?t:fl
L .. ..J Lr-v

Bps ocuona Ha TIJIeH 88 oA 3arosor 3a OIIIITa ynpaBHa nocTanKa ("Clyx6eu BecHHK Ha

Peuy6nnxa Maxe4ouuja" 6p. 124115), a BO BpCKa Co TIJIeH 4, craB 3 oa 3axosot 3a

c[poBeAyBarbe Ha llpocropnuoT nJraH na Peny6nrlKa MaKeAoHI'Ija ("cnyx6en BeCHLIK Ha

Peny6nma MareAonnj a" 6p. 3gl}4) vt sJIeH 25, craB 8 oA 3axosor 3a IlpocropHo vl

ypfuauuctuqKo nJraHr.rpare ('cryx6eH BecHI',IK na Peny6nnra MareAotuia" 6p' 199144', 44115'

iblnS,3ll16,163116 u 64118), MHHLIcrepor 3a xI{BorHa cpeAI'IHa I{ upocropHo rnaHl'Ipatbe' ro

AOHece CJIeAHOTO:

PETIIEHI,IE
ra Yc.ttosl| 3a rlJraHrrparbe Ha npocropor

1. Co oea PerueHue na flerap Korecru My ce Tir,LaBAAT YC.nOnu 3a IIJIaHUpaIbe Ha npocTopoT

ra urpa6orpa Ha Jlona.nua yp6anucr1rqKo-nflaHc6a AoKyMenraqnia 3a II3rpaA6a Ha o6ieKT

co HaMeHa E2 - rpag 6n za rpoII3BoAcTBo Ha euepruja (repnroe'nercTp[rlHa UeHTpaJIa 3a

nporr3BoAcTBo Ha eIeKTprrIHa exepruja oA 6uorvraca)' Ha Kfi 1472113' KO A'nAanqu'

Onruruna Kpyureno. Brynuara noBplIII'IHa Ha IJIaHSKI'I6T o[OaT I'I3HecyBa 0'23 ha'

2. YclosuTe 3a nnaHllparbe Ha npocTopoT oA TorIKa 
-1 

na oea Peruenue' I'I3pa6oTeHil oA

Arenuujar a3arfitailupalbe Ha rlpocropor.o t.*. 6p. Y04520 ce cocraBeH Aen na Peurenuero'

3. Yc:rosHTe 3a flnaHr,rpaBe Ha IlpocTopoT 3a I'I3pa6oTKa JloralHa yp6aHuCTUtIKO-IIJIaHCKa

AoKyMeHraqHja sa r.r3rpaA6a Ha o6jeKr co uar,aena E2 - rpa/ilu T -ll,:,it:oAcrBo 
Ha eHeprrja

(repuoelerTpl,IqHa IIeHTpaiIa 3a npol'I3BoAcTBo Ha eneKTpl{una enepruja oA 6I'IoMaca)' na KII

l472ll3,KO AnAanqu, O[urI'IHa KpyuleBo, coApxaT oIIIIITI'I u [oce6HI'I oApeA6I'I' 'T-T'-,1
perxeHr.rja r,r 3aKryrrHr,r corneAyBarLa co o6Bp3yBaqKa aKTI'IBHOCT OA IInaHcKaTa AoKyMeHTaIII'IJa

oA rroBlrcoKo Hr,rBo r,r rpaouqKr.I [pI,IJIO3I4 KOU ilpeTcTaByBaaT l4sso.( oA rrJIaHOT'

4. Co Uen Aa ce o6e36eAH 3aIIITI'ITa H yHallpeAyBarbe Ha xI'IBoTHaTa cpeAI'IHa flpu uspa6offia na

nJraHcKara AoKyMeHraUuja florpe6go e Aa ce noquryBaar oApeA6ure flp9rll1]aHll Bo 3aKoHor 3a

xr.rBorHa cpeAr.rHa ("Crryx6en BecHI'IK;a PM" 6p. 53/05, ilt/OS, 24107' 159/08' 83/09' 48/10'

t24llo,51/11, l23ll2, g3ll3, 187113, 42114, 44115, l2gll5, l92ll5 u 39116) KaKo t4

noA3aKoHcKI'ITe aKTI{ AOHeCeHI4 Bp3 OCHOBa Ha LICTI',IOT'

OEPA3JIO}KEH}IE

Korecru flerap, yn. ,,TOAOp flpoecKu" 6p. 46,Kpyureno' Bp3 OCHOBa Ha qJIeH 25' cras 4

oA 3axorror 3a npocTopHo |4 yp6aH[cTI,IqKo n,u,,pu*. (.|Cl. BeCHI,IK Ha Peuy6lura

Maxegouuja,'6p. tbgnq',44115,-lg3ll5,31116, 163116 u 64118), nogrece 6aparre rpeKy e-

yp6anusavr, co opoi ,u no.runra vII 27340,4o Arenuraj1TAsA TJIaHI'Ipabe Ha npocropor 3a

t
,

fLnouraa,.flpeceera Eoroporfiua" 6p 3' Cxonje

Peny6.nrxa CeaePxa Maxeaourla

+389 2 106 212

www.moepp.gov.mk



rr3AaBarLe Ha ycnoBr4 3a flnaHr.rparLe Ha [pocTopoT 3a r{3pa6oTKa JIoKanHa yp6aHl4cT[rrKo-

nnaHcra AoxyMeHrauuja za uzrpag6a na o6jerr co HaMeHa E2 - rpat6l{ 3a npon3BoAcrBo Ha

eHepruja (repnaoe:rerrpur{Ha ueHTpirna 3a rrpor{3BoAcrBo Ha eneKrpll.rua euepruja og 6uo*taca),

na KII 1472113, KO ArgaHqIa, OnruruHa Kpyrueno.
Couacso weu 25, cras 7 oA I{crouMeHrnor 3aKoH, Areuqujara 3a rlJlaHlrparbe Ha

rrpocropor ru u:pa6oru Ycrosure 3a rrJraHr{parLe Ha rlpocropor 3a uspa6orra ua Jloranna
yp6auucrurrKo-rrJraHcKa AoKyMenraquja sa u:rpag6a na o6jexr co HaMesa E2 - rpa46ra :a
rrpor{3BoAcrBo Ha enepruja (repuoe.:rexrpr.rr{Ha ueHTpana 3a [pol43BoAcrBo Ha enerrpl,IqHa

eHepruja o.q 6uouaca), ua Kn 1472113, KO A.rAauuu, Onrurprsa Kpyureno I4 rLI IocraBI4 Ao

MuHracrepcrBoro 3a xr.rBorHa cpeAr.rHa H rlpocropHo nnaHllparbe roA 6p. Y[1-15 43912020 ol
17.03.2020 roAr.rHa.

Ycrosure 3a flnaHuparLe Ha npocropor ce r,r3AaBaar 3a urpa6orxa na Jloralna
yp6anucrurrKo-r,'raHcKa AoKyMesrau[ja ra u:rpaA6a ua o6jerr co HaMeHa E2 - rpa46u ra
rrporr3BoAcrBo Ha eueprnja (repuoelerTpfiqHa ueHTpa.rra 3a rlpon3BoAcrBo Ha eJrexTprrrlHa

eHepruja oA 6uonaca), ua I(Il l472ll3, KO A.nAanun, OnruruHa Kpyureno u npercraByBaar

BJre3Hr4 napaMeTpr.r Lr cMepHuuH npH nnaHl{parbero Ha llpocTopor u [ocTaByBarLeTo Ha

r,rraHcxr,rre KoHrre[ur{r4 v peruenuja tro cI{Te o6racrlt peneBaHrH[I 3a rlnaHllpalbero Ha

rpocropor.
3axlyuHure corneAyBarra, ge$uHrrpaHu so Ycroeure 3a [JIaHI,IpaIbe Ha npocropor KoI'I

npou3neryBaar oA flpocropuuor nJraH ua Peny6nura MaxeAonuja npercraByBaar o6np:yBaqxu

aKTTTBHOCTH BO TIOHaTaMOilIHOTO [naHHparbe Ha rlpocTopor.
Bps ocuona Ha ropeHaBe.{eHoro, a corJracHo rlneH 88 oa 3axouor 3a onlrrra ynpaBHa

nocrarrKa ("C1. necHHK Ha Peny6luxa Mareaonuja" 6p.l24ll5), MuuuctepcrBoro 3a xHBorHa

cpeAr.rHa r4 flpocropHo [naHuparLe ro noHece ona Peruesl{e H oAnfru KaKo Bo AI{clo3I4THBor.

IIPABHA fIOYKA: Ilporran perxeHlrero 3a ycnoBl{ 3a nJIaHHparLe Ha npocropor Moxe Aa ce

noBeAe ynpaBeH cnop rpeA HaAnexeH cy.q Bo pox oA l5 lena oA nprleMor Ha peureHllero.

Hrrorsn,,r : .{ejanJaugncrut tq4-\
Oao6pil.q: HeSu Peuent't
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УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 

ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за изградба на објект со намена E2 – градби за производство на енергија 
(термо електрична централа за производство на електрична енергија од 

биомаса), на КП 1472/13, КО Алданци  

ОПШТИНА КРУШЕВО 

 

 

КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 
 
 

 
Тех. бр. Y04520 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
Скопје, март 2020 



 

 

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ  

ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за изградба на објект со намена E2 – градби за производство на енергија 
(термо електрична централа за производство на електрична енергија од 

биомаса), на КП 1472/13, КО Алданци  

ОПШТИНА КРУШЕВО 

 

 

КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
 
 
Барател: Котески Петар, ул. „Тодор Проески“ бр. 46, Крушево  
 

Тех. бр. Y04520 

Раководител на задачата 
Соња Манасова, дипл. ек. 
 
Координатор 
д-р Христина Оџаклиеска, д.и.з.ж.с.  
 
Помошник раководител на сектор за ИТ и Инфраструктура  
м-р Соња Георгиева Депинова, дипл. град. инж. 

 
 

 Агенција за планирање на просторот 

в.д. Директор 
 

Огнен Апостолски, д.и.а. 
 

 
 
 
 

Скопје, март 2020 



Услови за планирање на просторот за изработка на ЛУПД со намена E2 – градби за 
производство на енергија (термо електрична централа за производство на електрична 

енергија од биомаса), КО Алданци, Општина Крушево 

Агенција за планирање на просторот 1  

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ЗА ИЗРАБОТКА НА  

ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО - ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

за изградба на објект со намена E2 – градби за производство на енергија 
(термо електрична централа за производство на електрична енергија од 

биомаса), на КП 1472/13, КО Алданци  

ОПШТИНА КРУШЕВО 

 

Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 
11.06.2004 година го донесе Просторниот план на Р 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 Република 
Македонија” бр. 39/2004). 

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, други развојни програми и сите видови на 
планови од пониско ниво, со Просторниот план. 

Според член 4 од овој Закон, Просторниот план се спроведува со 
изработка 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.  



Услови за планирање на просторот за изработка на ЛУПД со намена E2 – градби за 
производство на енергија (термо електрична централа за производство на електрична 

енергија од биомаса), КО Алданци, Општина Крушево 

Агенција за планирање на просторот 2  

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.  

Условите за планирање на просторот, според овој Закон, содржат општи 
и посебни одредби, насоки и решенија од планската документација од повисоко 
ниво и графички прилог или прилози кои ги прикажуваат решенијата на Планот. 

Во конкретниот случај, Условите за планирање на просторот се 
наменети за изработка на Локална урбанистичко планска документација за 
изградба на објект со намена E2 – градби за производство на енергија 
(термо електрична централа за производство на електрична енергија од 
биомаса), на КП 1472/13, КО Алданци, Општина Крушево. Во границите на 
планскиот опфат се планираат и компатибилни класи на намена согласно 
Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање. 

Површината на планскиот опфат изнесува 0,23 ha и се наоѓа на 
земјиште под нива (IV класа). 

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 локациските, техничко-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 
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 
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промоцијата, или соодветниот третман на културното богатство согласно со 

неговата културолошка и цивилизациска важност и значење. 

Природни 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 и др. 

Локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот за 
изработка на Локална урбанистичко планска документација во КО Алданци, 
Општина Крушево, се наоѓа југоисточно од населено место Крушево и 
северозападно од населено место Кривогаштани на надморска височина од 
640м. 

Клима: Во овој предел владее умерено-континентална клима, со 
просечна годишна температура од 11,1оС, односно просечен годишен максимум 
16,6оС и годишен просечен минимум 6,1оС. Годишната амплитуда изнесува 
21,8оС, додека разликата меѓу апсолутниот максимум (39,4оС) и апсолутниот 
минимум (-22,4оС) изнесува 61,8оС. Просечната годишна сума на сончевиот сјај 
изнесува 2300,7 саати. Просечна релативна влажност на воздухот изнесува 
68%, што е прилично блиску до оптималната (70%). 

Врнежи: Во поглед на врнежите карактеристичен е медитеранскиот 
плувијален режим. Просечна годишна сума на атмосферскиот талог изнесува 
551,5 мм, со големи осцилации во поедини години (од 138 мм до 712 мм) и со 
нерамномерна распореденост во текот на годината. Просечно годишно има 33 
денови со снежна покривка, а 150 дена трае мразниот период.  

Магла: Просечно годишно има 12 дена со магла, 93 ведри денови, 183 
облачни и 89 тмурни.  

Ветрови: Подрачјето се смета за добро проветрено, со најголема 
зачестеност на ветровите од североисточен правец од 258‰ и просечна брзина 
од 3,7м/сек, југозападниот ветер со честина од 112‰, јужниот 55‰, западниот 
38‰, северниот 37‰, исток 32‰, северозапад 17‰ и североисток 13‰. 

Сеизмика: Врз основа на досегашните сеизмолошки истражувања и 
макросеизмичката реонизација на територијата на Републиката, очекуваните 
максимални земјотреси од локални или далечински жаришта, во рамките на 
урбаното подрачје ќе се манифестираат со епицентрален интензитет до VIIо 
според Меркалиевата скала. 

Податоците се од мерна станица Прилеп. 

 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 
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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 Крушево со гравитационо влијание врз планскиот 
опфат на локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот.  

При спроведувањео 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 предвидената ЛУПД за изградба на објект со 
намена E2 – градби за производство на енергија (термо електрична 
централа за производство на електрична енергија од биомаса), КО 
Алданци, Општина Крушево на површина од 0,23 ha, ќе биде во функција 
на одржливиот развој преку производство на енергија од обновливи 
извори.  

Користење и заштита на земјоделското 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; 
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– 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; 

– Обезбедување на материјални и други услови за дефинирање и 
реализација на програмата за реонизација на земјоделското 
производство поради рационално искористување на сите природни 
ресурси, човечки потенцијали и индустриско-преработувачки капацитети. 
Согласно Просторниот план на Република Македонија просторот на РСМ 

е поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната 
локација припаѓа на Пелагонискиот реон кој има 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. Предметната 
локација зафаќа земјоделско земјиште – нива (IV класа). 

 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 (Службен 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 бара-
ње 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 во РС 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. 
Стратегијата за користење на водата и развој на водостопанството е условена 
од фактот дека Републиката е сиромашна со вода поради што треба 
рационално да се користи и троши. 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, индустријата и заштитата на живиот свет. Водата како „ресурс” 
ја има многу помалку од „присутните води”.  

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”. 
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Оваа поделба овозможува пореално да се согледаат расположивите и 
потребните количини на вода за одреден регион. 

Просторот на кој се предвидува изградба на објект со основна класа на 
намена Е2 - производство на енергија (термо електрична централа за 
производство на електрична енергија од биомаса во КО Алданци, Општина 
Крушево, се наоѓа во водостопанското подрачје (ВП) „Пелагонија”, кое го 
опфаќа сливот на Црна Река, од извориштето до водомерниот профил 
„Скочивир”. 

Сливот на горниот тек на Црна Река е богат со вода, што го покажува и 
специфичното истекување (l/s/km2), кое изнесува 11,9 l/s/km2 кај водомерниот 
профил „Доленци” (кој го опфаќа изворишниот дел) и 5,2 l/s/km2 кај 
водомерниот профил „Расимбегов Мост”. 

Богатството со вода на ова подрачје ја покажува и присуството на 
изворите. Во Републиката се регистрирани вкупно 4.414 извори од кои со 
издашност над 100 l/s регистрирани се 58. Во ВП „Пелагонија” регистрирани се 
вкупно 660 извори, од кои 4 се регистрирани како извори со значајна штедрост. 
Најголема штедрост и до 3m3/s има изворот на Црна Река „Црна Дупка”. 

За целосно искористување на хидролошкиот потенцијал на водотеците 
во ВП „Пелагонија” изградени се акумулациите Стрежево на реката Шемница и 
Прилепско Езеро на Стара Река. Основната намена на водите од овие 
акумулации е наводнување на обработливите површини во Пелагонија. 

Во планскиот период во ВП „Пелагонија” се предвидува изградба на 
акумулациите Бучин и Скочивир на Црна Река и акумулацијата Цер на Церска 
Река. Водите од овие акумалации се предвидуваат за наводнување на 
обработливите површини, производство на електрична енергија и 
водоснабдување на населението и индустријата.  

Енергетика и енергетскa инфраструктура 

Од аспект на енергетиката и енергетската инфраструктура со 
Просторниот план на Република 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 Републиката 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 
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 електро-
енергетски системи (чии земји најчесто се увозници) е многу значаен фактор за 
натамошниот развој. Електроенергетските системи на балканските земји треба 
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да бидат поврзани со конективни водови кои што нема да претставуваат тесно 
грло во трансмисија на потребните количини на електрична моќност. 
Републиката досега има 400 kV конективни водови со Грција (кон Солун и 
Лерин), 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 намена E2 – градби за производство на енергија (термо 
електрична централа за производство на електрична енергија од биомаса), КО 
Алданци, Општина Крушево нема конфликт со постојните и планирани 
преносни и конективни водови. Постојните и планирани преносни далноводи 
минуваат далеку од оваа локација.  

Градбата на термо електрична централа за производство на електрична 
енергија од биомаса 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 Републиката. 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-С Македонија. 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 Републиката, но и урамнотежување на 
потрошувачката во текот на целата година.  

При проширувањето и натамошната доизградба на гасоводниот систем 
се планира да се изградат делница-2 Неготино-Прилеп-Битола и делница-12 
Прилеп-Крушево со што ќе се овозможат поволни услови за развој на 
гасоводната мрежа во овој регион. Трасата на планираниот гасовод од 
делница-2 ќе минува далеку на исток од локацијата, додека трасата на 
делница-12 Прилеп-Крушево не е точно утврдена. 

Во Просторниот план на Република Македонија за нафтоводот АМБО 
предвиден е коридор кој минува низ Струга-Охрид-Битола-Велес-Кратово-Деве 
Баир, но заради заштита на Охридското Езеро и други постојни и планирани 
водотеци, акумулации, природни реткости и други стратешки простори, 
предложен е нов порационален коридор, усвоен од Владата на Република 
Северна Македонија. 

Нафтоводот АМБО започнува од црноморското пристаниште Бургас, 
минува низ Републиката и завршува во албанското пристаниште Валона. Во 
нашата држава влезот на нафтоводот е кај Деве Баир на Македонско-
Бугарската граница, и преку Крива Паланка - Свети Николе - Велес - Крушево - 
Богомила -Сопотница-Ботун кај Лакаица влегува во Албанија. Овој коридор е 
усвоен од Владата на Република Северна Македонија на осумдесет и шестата 
седницата одржана на 24.05.2004 год.  

Коридорот на планираниот нафтовод АМБО минува на 6 km северно од 
оваа локација. 
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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 просторно-
временската 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 
Крушево на чиј простор се наоѓа предметната локација, изнесува 9684 
жители, од кои 38,2% 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 мрежа на населби 

Урбанизацијата како сложен, динамичен процес треба да претставува 
основна рамка и влијателен фактор во насочувањето на долгорочниот 
просторен развој на Републиката.  

Процесот на урбанизација веќе се одвива, а и во наредниот период ќе се 
одвива во општествено-економски услови во кои приватната иницијатива и 
пазарното стопанство ќе имаат значајно место и насочувачка улога во 
дефинирањето на перспективниот долгорочен просторен развој. Во тој 
контекст, приватната иницијатива која се манифестира особено низ тенденции 
за отварање на капацитети за мало стопанство, на соодветен начин ќе 
претставува движечка сила за побрз и порамномерен развој пред сé на 
руралните населби во непосредната околина, а посредно и врз вкупниот 
општествено економски и урбан развој и во пошироката околина, односно 
блиските урбани центри.  

Изградба на објект со основна класа на намена E2 – градби за 
производство на енергија (термо електрична централа за производство на 
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електрична енергија од биомаса), КО Алданци, Општина Крушево, би требало 
да 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 
привлекување на нова работна сила и вработување, доколку е базирана врз 
принципите на одржлив развој и се одликува со максимално почитување и 
вградување на нормативите и стандарди за заштита на животната средина. 

Просторниот план во делот на населби и систем на населби се залага за 
премин од квантитативна во квалитативна фаза на урбанизација во која ќе 
бидат интензивирани позитивните промени во просторно-физичкиот и 
функционален развој на неселените места и инфраструктурната екипираност 
на просторот. 

Еден од главните индикатори за проекција на идните сообраќајни 
потреби, како и за утврдувањето на капацитативните можности и 
димензионирање на патната мрежа е и порастот на парцијалниот степен на 
моторизацијата. 

Ефикасната инфраструктурна опременост треба да биде фактор за 
гравитациско влијание и поврзаност на градовите и населените места со 
поширокото окружување. 

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 Локална урбанистичко 
планска документација за изградба на објект со намена E2 – градби за 
производство на енергија (термо електрична централа за производство на 
електрична енергија од биомаса), КО Алданци, Општина Крушево, 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 

Организацијата на јавните функции е директно поврзана со 
планирањето и уредувањето на населбите и зависи од типот на населбата, 
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нејзиното место и улога во хиерархијата на населбите и соодветното ниво на 
централитет. 

Локацијата за изработка на Локална урбанистичко планска 
документација за изградба на објект со намена E2 – градби за 
производство на енергија (термо електрична централа за производство на 
електрична енергија од биомаса), КО Алданци, Општина Крушево 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.  

Развојот на индустријата по одделните општини, особено помалите, 
се очекува да се остварува со градба на мали, флексибилни капацитети. 

Реализацијата на предвидената ЛУПД за изградба на објект со 
намена E2 – градби за производство на енергија (термо електрична 
централа за производство на електрична енергија од биомаса), КО 
Алданци, Општина Крушево на површина од 0,23 ha, ќе биде во функција 
на зголемување на производството на електрична енергија од обновливи 
ресурси 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 РС Македонија, сочинета од повеќе 
комуникациски потсистеми, е етаблирана преку системот за сообраќај и врски 
врз чија основа, помеѓу другото, се темели и организацијата на просторот на 
државата. Комуникациските системи во Републиката, 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 
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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 Републиката 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.) 
автопатската и магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор 
е: 

– М-5 - (Крстосница Подмоље-Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Бабуна-
крстосница Отовица-Штип-Кочани-Делчево-БГ-Звегор), со (Крак Битола-
крстосница Кукуречани-ГР-Меџитлија) 
Врз основа на Одлуката за категоризација на државните патишта 

(„Службен весник на Република Македонија” број 133/11, 150/11 и 20/12) овој 
магистрален патен правец се преименува со ознаката: 

– А3 - (Крстосница Требениште-врска со А-2-крстосница Подмоље-Охрид-
Косел-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Штип-Кочани-Делчево-граница со 
Бугарија-граничен премин Рамна Нива), делница Битола-крстосница 
Кукуречани-граница со Грција-граничен премин Меџитлија-делница 
Косел-врска со А-3-Охрид-граница со Албанија-ГП Љубаништа) 
Во идната патна мрежа на Државата, 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 РС 
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-Скопје-

Тетово-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 РС Македонија.  

Релевантен 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: 

– Р1306 - (Прилеп-врска со Р1303–Кривогаштани-Крушево-Сладуево-врска 
со Р1305). 
Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно 

опслужување на РС Македонија, ќе биде во функција на сообраќајните потреби 
(очекуваниот обем на сообраќајот), потребите за интеграција во европскиот 
патен систем, како и економската моќ на државата, а трасите на меѓународните 
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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 РС Македонија со 
соодветните мрежи на Република Бугарија и Република Албанија.  

Железничката мрежа на РС Македонија, во планскиот период, треба да ја 
сочинуваат: магистрални железнички линии од меѓународен карактер, 
регионални линии и локални линии.   

Магистрални железнички линии од меѓународен карактер: 
СР- Табановце-Скопје-Гевгелија-ГР ......................... 213,5 km 
СР - Блаце-Скопје ......................................................... 31,7 km 
ГР -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. 

Воздушен сообраќај - Воздушните патишта во РС 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 РС 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. 

Радиокомуникациска мрежа и кабелска електронско комуникациска 
мрежа - 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.  
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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, А1, 
Телекабел и Лајкамобајл. 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, покриени 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 обезбеди: 

– заштита на човековото здравје и безбедност, 
– заштита на работната и животната средина,  
– 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. 
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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 приклучени се преку телефонската централа во 
Крушево.  

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.  

За потребите на локацијата, 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. 

Можни закани по животната средина од предвидениот за изградба на 
објект со намена E2 – градби за производство на енергија (термо електрична 
централа за производство на електрична енергија од биомаса), КО Алданци, 
Општина Крушево, се: нарушување на квалитетот на воздухот, водите и 
почвата како резултат на емисија на загадувачки материи, зголемени нивоа на 
бучава и вибрации, несоодветно управување со отпадот, прекумерна 
експлоатација на природните ресурси и нарушување на стабилноста на 
екосистемите. 

Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната 
средина при изработката на Локалната урбанистичко планска 
документација за изградба на објект со намена E2 – градби за 
производство на енергија (термо електрична централа за производство на 
електрична енергија од биомаса), КО Алданци, Општина Крушево, 
потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската 
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регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските 
акти донесени врз нивна основа. 

 Биомасата претставува обновлив извор на енергија, кој што по пат на 
согорување може директно да се трансформира во енергија. Со ваков вид на 
искористување на биомасата се добива топлинска и електрична енергија. Со 
користење на биогорива се ослободува помала емисија на штетни гасови и 
отпадни води, што претставува главна предност на биомасата во однос на 
фосилните горива. Дополнителна предност на користењето на биомасата 
претставува и отстранувањето и искористувањето на отпадот и остатоците 
од земјоделството, шумарството и дрвната индустрија, како и намалувањето 
на увозот на енергија. 

Мерки за заштита на животната средина кои треба да се превземат со 
цел да се обезбеди одржлив развој на анализираното подрачје со минимално 
негативно влијание врз медиумите и областите во животната средина: 

– При реализација на предвидените активности за изградба на термо 
електрична централа за производство на електрична енергија од 
биомаса, треба да се внимава да не дојде до искористување на 
земјиштето на начин и обем со кој би се загрозиле неговите природни 
вредности; 

– Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во 
воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на 
дозволените нивоа на емисии; 

– Да се предвидат соодветни технички зафати за пречистување на 
отпадните води и имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно 
повторно искористување за истата или друга намена; 

– Да се контролира квалитетот на пречистените отпадни води пред 
испуштање во најблискиот реципиент, со цел да се усогласат 
вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречистената 
отпадна вода со пропишаните гранични вредности на максимално 
дозволените концентрации на материите присутни во реципиентот; 

– 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. 
Доколку при изградбата и експлоатациониот период на термо 

електричната централа 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), 
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Локалната урбанистичко-планска документација 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; 
– Концентрација и ограничување на изградбата; 
– Правилен избор на соодветна локација. 

Согласно 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 и истите 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 Локална урбанистичко 
планска документација за изградба на објект со намена E2 – градби за 
производство на енергија (термо електрична централа за производство на 
електрична енергија од биомаса), КО Алданци, Општина Крушево, нема 
регистрирано ниту евидентирано природно наследство. 

 При изработката на планската документација да се испита дали 
предметната локација се наоѓа во подрачје на значаен видов 
биодиверзитет и соодветно на добиените податоци да се превземат мерки 
за заштита. 

Доколку при изработка на Локалната урбанистичко-планска 
документација 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; 
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– 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 на природното добро или Просторниот план за подрачје со 
специјална намена; 

– Магистралната и останатата инфраструктура (надземна и подземна) да 
се води надвор од објектите со природни вредности, а при помали 
зафати потребно е нејзино естетско вклопување во природниот пејзаж; 

– Воспоставување на мониторинг, перманентна контрола и надзор на 
објектите со природни вредности и преземање на стручни и управни 
постапки за санирање на негативните појави; 

– Воспоставување на стручна соработка со соодветни институции во 
окружувањето; 

– Почитување на начелата за заштита на природата согласно Законот за 
заштита на природата. 

Заштита на културното наследство 

Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од 
праисторијата до денес, на територија 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 
просторен развој, односно стратегија за зачувување и заштита на тоа 
наследство во услови на пазарна економија. 

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 на катастарската општина Алданци, кое е предмет на 
анализа има регистриран недвижен споменик на културата (Експертен 
елаборат): 

 
1. Археолошки локалитет "Градиште" , Алданци, хеленистички период; 

 
На подрачјето на катастарската општина Алданци има евидентирани 

недвижни споменици на културата (Експертен елаборат): 
 

1. Археолошки локалитет "Кале" , Алданци, хеленистички период; 
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2. Црква Св. Богородица, Алданци; 
3. Црква Св. Илија, Алданци,19 век; 

 
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 Алданци- Градиште, населба од римско време, на 2km северно од 
селото и Кале, утвредена населба од хеленистичкото време. 

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 
и 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 
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 

 
1 МАНУ Скопје, 1996г. 
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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 РС 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 РС Македонија се 
дефинирани вкупно 10 туристички региони со 54 туристички зони.  

Предметната локација припаѓа на Пелагониски туристички регион со 
9 туристички зони и 25 туристички локалитети и е дел од простор којшто е 
од национално туристичко значење. 

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки 
катастрофи 

Согласно Просторниот план на Република Македонија, предметната 
локација за коja се наменети условите за планирање на просторот за 
изработка на ЛУПД за изградба на објект со намена E2 – градби за 
производство на енергија (термо електрична централа за производство на 
електрична енергија од биомаса), КО Алданци, Општина Крушево, 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.  

Државата има обврска за изградба на јавни засолништа само во случај 
на исклучително загрозени објекти што ќе ги утврди Дирекцијата врз основа на 
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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 Републиката, 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 се наменети условите за планирање на просторот се 
наоѓа во зона со VII 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. 

За успешно функционирање на заштитата од природни и елементарни 
катастрофи во процесот на урбанистичко планирање потребно е да се 
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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 Крушево. 

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: 

− оценка на состојбите на природните компоненти на животната средина и 
степенот на загрозеност од појава на технички катастрофи; 
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− 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 техничко-
технолошки 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 подрачјата од посебен интерес и 
урбанистичките планови 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 Република Македонија 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 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 

Условите за планирање на просторот се наменети за изработка на 
Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со 
намена E2 – градби за производство на енергија (термо електрична 
централа за производство на електрична енергија од биомаса), на КП 
1472/13, КО Алданци, Општина Крушево. Во границите на планскиот опфат 
се планираат и компатибилни класи на намена согласно Правилникот за 
стандарди и нормативи за урбанистичко планирање. 

Површината на планскиот опфат изнесува 0,23 ha и се наоѓа на 
земјиште под нива (IV класа). 

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и 
насоки при планирањето на просторот и поставувањето на планските 
концепции и решенија по сите области релевантни за планирањето во 
соодветниот плански документ, обработени во "Просторниот план на Република 
Македонија". 

При изработка на предвидената ЛУПД, треба да се земат во предвид 
горенаведените забелешки и следните поединечни заклучни согледувања 
од секторските области опфатени со "Просторниот план на Република 
Македонија": 

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 на предвидената ЛУПД за изградба на објект со 
намена E2 – градби за производство на енергија (термо електрична 
централа за производство на електрична енергија од биомаса), КО 
Алданци, Општина Крушево на површина од 0,23 ha, ќе биде во 
функција на одржливиот развој преку производство на енергија од 
обновливи извори.  

Користење и заштита на земјоделското земјиште 

– Согласно Просторниот план на Република Македонија просторот на РСМ 
е поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони. 
Предметната локација припаѓа на Пелагонискиот реон кој има 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. Предметната 
локација зафаќа земјоделско земјиште – нива (IV класа). 
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 Водостопанство и водостопанска инфраструктура  

– Изградбата на термоелектричната централа каде ќе се користи биомаса 
за производство на електрична енергија „зелена струја“, (како и 
искористувањето на хидроенергетскиот потенцијал со кој располага 
водостопанското подрачје „Пелагонија“) ќе допринесе за подобрување на 
енергетската покриеност на потрошувачите во согласност со принципите 
на еколошко и одржливо искористување на ресурсите.  

Енергетика и енергетска инфраструктура 

– Локацијата со намена E2 – градби за производство на енергија (термо 
електрична централа за производство на електрична енергија од 
биомаса), КО Алданци, Општина Крушево нема конфликт со постојните и 
планирани енергетски водови. 

– Градбата на термо електрична централа за производство на електрична 
енергија од биомаса ги подобрува перформансите на 
електроенергетската мрежа, го намалува увозот на електрична енергија 
и емисиите на стакленички гасови. 

Урбанизација и мрежа на населби 

– Изградба на објект со основна класа на намена E2 – градби за 
производство на енергија (термо електрична централа за производство 
на електрична енергија од биомаса), КО Алданци, Општина Крушево, би 
требало да 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 привлекување на нова работна 
сила и вработување, доколку е базирана врз принципите на одржлив 
развој и се одликува со максимално почитување и вградување на 
нормативите и стандарди за заштита на животната средина. 

Домување 

– Инцијативата за изработка на Локална урбанистичко планска 
документација за изградба на објект со намена E2 – градби за 
производство на енергија (термо електрична централа за 
производство на електрична енергија од биомаса), КО Алданци, 
Општина Крушево 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 Локална урбанистичко планска 
документација за изградба на објект со намена E2 – градби за 
производство на енергија (термо електрична централа за 
производство на електрична енергија од биомаса), КО Алданци, 
Општина Крушево 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.  
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 Индустрија 

– Реализацијата на предвидената ЛУПД за изградба на објект со 
намена E2 – градби за производство на енергија (термо електрична 
централа за производство на електрична енергија од биомаса), КО 
Алданци, Општина Крушево на површина од 0,23 ha, ќе биде во 
функција на зголемување на производството на електрична 
енергија од обновливи ресурси што кореспондира со основните 
определби на Просторниот план на Р 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: 

А3 - (Крстосница Требениште - врска со А-2 - крстосница Подмоље - 
Охрид - Косел - Ресен - Битола - Прилеп - Велес - Штип-Кочани - Делчево 
- граница со Бугарија - граничен премин Рамна Нива), делница Битола-
крстосница Кукуречани-граница со Грција-граничен премин Меџитлија-
делница Косел-врска со А-3-Охрид-граница со Албанија-граничен премин 
Љубаниште). 

– 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: 
Р1306 - (Прилеп-врска со Р1303–Кривогаштани-Крушево-Сладуево-врска 
со Р1305). 

– 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 за изградба на објект со намена E2 – градби за производство 
на енергија (термо електрична централа за производство на електрична 
енергија од биомаса), КО Алданци, Општина Крушево 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 Локалната урбанистичко планска 
документација за изградба на објект со намена E2 – градби за 
производство на енергија (термо електрична централа за 
производство на електрична енергија од биомаса), КО Алданци, 
Општина Крушево, потребно е да се почитуваат одредбите 
пропишани во законската регулатива од областа на заштита на 
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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. 

– Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во 
воздухот со цел да се одржи квалитетот на воздухот во граници на 
дозволените нивоа на емисии. 

– 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 предвидат соодветни технички зафати за пречистување на 
отпадните води и имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно 
повторно искористување за истата или друга намена. 

– Да се контролира квалитетот на пречистените отпадни води пред 
испуштање во најблискиот реципиент, со цел да се усогласат 
вредностите на концентрацијата на материите присутни во пречистената 
отпадна вода со пропишаните гранични вредности на максимално 
дозволените концентрации на материите присутни во реципиентот. 

– 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. 

Заштита на природно наследствo  

– Согласно Студијата за заштита на природното наследство, 
изработена за потребите на Просторниот план на Република 
Македонија, на просторот кој е предмет на разработка на Локална 
урбанистичко планска документација за изградба на објект со 
намена E2 – градби за производство на енергија (термо електрична 
централа за производство на електрична енергија од биомаса), КО 
Алданци, Општина Крушево, нема регистрирано ниту евидентирано 
природно наследство.  

– Доколку при изработка на Локалната урбанистичко-планска 
документација 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. 
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Заштита на културното наследство 

– Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното 
наследство и Археолошката карта на Република Македонија2 на 
подрачјето на катастарската општина Алданци 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, 11/18 и 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 се наменети Условите за планирање, 
припаѓа на Пелагониски туристички регион со 9 туристички зони и 
25 туристички локалитети и е дел од простор којшто е од 
национално туристичко значење. 

– 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.  

Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки 
катастрофи 

− Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот 
за изработка на ЛУПД за изградба на објект со намена E2 – градби за 
производство на енергија (термо електрична централа за 
производство на електрична енергија од биомаса), КО Алданци, 
Општина Крушево, 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 VII 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.  
 

 
2 МАНУ Скопје, 1996г. 
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Karta br. 22
Legenda:
Sistem na naselbi i soobra}ajna mre`a
Tema:Prostorno-funkcionalna organizacija
Sektor:Sintezni karti
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Karta br. 23
Legenda:
Vodostopanska i energetska infrastruktura
Tema:Tehni~ka infrastruktura
Sektor:

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROTMINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
2002 - 2020IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

Sintezni karti

Hidroelektrani& Termoelektrani
%

Vodostopanski podra~ja

GasovodRegulacioni staniciKanalizacionen sistem

BriketaraRudnik na jaglen Industriski toplani
NaftovodRafinerija

Dalnovodi
110 kV
220 kV
400 kV

Trafostanici
#

#
#

110 kV
220 kV
400 kV #

(
$
K

Ë

Navodnuvani povr{ini
Akumulacii po 2020g.
Regionalen vodost. sistemVodovoden sistemIzvori{ta

Prirodni ezera
Akumulacii

$T

ТЕЦ за производство
на ЕЕ од биомаса















##

$T $T

$T
$T

$T

Црна Река

!( Prilep
Kru{evo

Demir Hisar

@ito{e Dolneni
Plasnica

Sopotnica

Topol~ani

Vrane{tica

Krivoga{tani

Bu~in

Cer

Makedonski Brod
Kalugerica

R 1:250000
4 0 4 8 Km

Karta br. 24
Legenda:
Reonizacija i kategorizacija na prostorot za za{tita
Tema:Za{tita na `ivotnata sredina
Sektor:
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3.1. ВОВЕД 
 

Постапка за изготвување на Локална урбанистичка планска документација за изградба на 
објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, термо електрична централа за 
производство на електрична енергија од био маса на КП 1472/13, КО Алданци, Општина 
Крушево, е покрената по барање на инвеститорот  Даниел Димитриевски. 

Според член 46 од Законот за просторно и урбанистичко планирање Законот за просторно 
и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 
168/18), со Локалната урбанистичка планска документација може да се врши уредување и 
користење на просторот со определување на градежна парцела вон планскиот опфат, за градби од 
втора категорија утврдени со Законот за градење. 

Документационата основа претставува основен појдовен елемент во методолошкиот 
процес на истражување и истата ќе послужи како основа за изработка на планската документација. 
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: 
 
• Aжурирана геодетска подлога изготвена од овластена фирма; 
• Теренско снимање на просторот од страна на стручна екипа на извршителот; 
• Aналитичка обработка на евидентираните податоци; 
• Елаборат за нумерички податоци; 
• Постојна урбанистичка документација. 
 
• Документационата основа содржи: 
• Aнализа на постојната организација на просторот; 
• Aнализа на постоен градежен фонд, сообраќајна и комунална инфраструктура; 
• Aнализа на досегашната урбанистичка документација; 
• Оценка на можности за просторен развој. 
 
 
3.2. Географско и геодетско одредување на подрачјето на планскиот опфат со опис на 

неговите граници и површина 
 

Просторот е дефиниран за изработка на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, термо електрична 
централа за производство на електрична енергија од био маса на КП 1472/13, КО Алданци, 
Општина Крушево. 

 
Границите на планскиот опфат се поклопуваат со катастарските КП 1472/13, КО Алданци, 

Општина Крушево. 
 
Бидејќи се работи за локација, за која не постои урбанистички план, т.е. истата е лоцирана 

во  просторен план, планскиот опфат се однесува само на предметната локација.  
Дефинираниот простор за изработка на наведениот плански документ зафаќа  површина од 

2315 m². 
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3.3. Историјат на планирање и  уредување на подрачјето на планскиот опфат 
Предметната локација за изработка Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, термо електрична 
централа за производство на електрична енергија од био маса на КП 1472/13, КО Алданци, 
Општина Крушево е опфатена во рамките на урбаниот опфат на  Просторниот  План на Република 
Македонија, според кој се изработени условите за планирање на просторот од Aгенцијата за 
планирање на просторот - Скопје, Република Македонија, со тех.бр.Y04520 oд Март 2020 , за кои 
Услови е добиено решение од Министерство за животна средина и просторно планирање со бр. 
УП1-15 439/2020 од 20.03.2020. 

3.4. Природни чинители на опфатот 
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. 

Локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот за изработка на 
Локална урбанистичко планска документација во КО Алданци, Општина Крушево, се наоѓа 
југоисточно од населено место Крушево и северозападно од населено место Кривогаштани на 
надморска височина од 640м. 

3.4.1. Микроклима  
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. 

Предметната локација се наоѓа , се наоѓа југоисточно од населено место Крушево и 
северозападно од населено место Кривогаштани на надморска височина од 640м. 

Клима: Во овој предел владее умерено-континентална клима, со просечна годишна 
температура од 11,1 С°, односно просечен годишен максимум 16,6 С° и годишен просечен 
минимум 6,1 С°. Годишната амплитуда изнесува 21,8 С°, додека разликата меѓу апсолутниот 
максимум (39,4 С°) и апсолутниот минимум (-22,4 С°) изнесува 61,8 С°. Просечната годишна сума 
на сончевиот сјај изнесува 2300,7 саати. Просечна релативна влажност на воздухот изнесува 68%, 
што е прилично блиску до оптималната (70%). 

Врнежи: Во поглед на врнежите карактеристичен е медитеранскиот плувијален режим. 
Просечна годишна сума на атмосферскиот талог изнесува 551,5 мм, со големи осцилации во 
поедини години (од 138 мм до 712 мм) и со нерамномерна распореденост во текот на годината. 
Просечно годишно има 33 денови со снежна покривка, а 150 дена трае мразниот период. 

Магла: Просечно годишно има 12 дена со магла, 93 ведри денови, 183 облачни и 89 
тмурни. 

N X Y
1 7525335.56 4578809.43
2 7525446.47 4578776.76
3 7525450.2 4578796.53
4 7525339.26 4578829.21

КООРДИНАТИ НА ДЕТАЛНИ ТОЧКИ
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Ветрови: Подрачјето се смета за добро проветрено, со најголема зачестеност на ветровите 
од североисточен правец од 258 ‰ и просечна брзина од 3,7м/сек, југозападниот ветер со честина 
од 112‰, јужниот 55‰, западниот 38‰, северниот 37‰, исток 32‰, северозапад 17‰ и 
североисток 13%. 

Податоците се од мерна станица Прилеп.  

3.4.2. Сеизмика на просторот 
Сеизмика: Врз основа на досегашните сеизмолошки истражувања и макросеизмичката 

реонизација на територијата на Републиката, очекуваните максимални земјотреси од локални или 
далечински жаришта, во рамките на урбаното подрачје ќе се манифестираат со епицентрален 
интензитет до VII° според Меркалиевата скала. 

 
3.5. Податоци за создадени вредности и чинители на планскиот опфат 

Планската документација за просторот кој го опфаќа локалитетот Локална урбанистичка планска 
документација за изградба на објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, термо 
електрична централа за производство на електрична енергија од био маса на КП 1472/13, КО Алданци, 
Општина Крушево, е на рамен терен кој е градежно не изграден.  

 

 
 

За просторот потребно е дооформување и дополна со осовременување на 
инфраструктурните системи со што потребно е да се постигне повисок стандард во однос на: 

 
• површини; 
• квалитет на градба; 
• употреба на материјали; 
• поголеми естетски вредности; 
• соодветни инсталации; 
• обезбедување на сите сообраќајни услови за проточност и безбедност на 

сообраќајот и комплексно решавање на сообраќајот во мирување; 
• поврзување со сите градски инфраструктурни системи, како и можност од 

реализација на нови системи; 

3.5.1. 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 просторно- временската 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 

КП 1472/13
Неизградено 

земјиште НЗ 2315m2 100.0%

ВКУПНО - - 2315m2 100.0%

документациона основа  
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(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 Општина Крушево на чиј простор се наоѓа предметната 
локација, изнесува 9684 жители, од кои 38,2% 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. 

 

3.5.2. Сообраќај и врски 
Комуникациската мрежа на РС Македонија, сочинета од повеќе комуникациски потсистеми, е 

етаблирана преку системот за сообраќај и врски врз чија основа, помеѓу другото, се темели и 
организацијата на просторот на државата. Комуникациските системи во Републиката, 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 Републиката 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.) автопатската и 
магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е: 

- М-5 - (Крстосница Подмоље-Охрид-Ресен-Битола-Прилеп-Велес-Бабуна- крстосница 
Отовица-Штип-Кочани-Делчево-БГ-Звегор), со (Крак Битола- крстосница Кукуречани-ГР-
Меџитлија) 

Врз основа на Одлуката за категоризација на државните патишта („Службен весник на 
Република Македонија” број 133/11, 150/11 и 20/12) овој магистрален патен правец се преименува 
со ознаката: 

- А3 - (Крстосница Требениште-врска со А-2-крстосница Подмоље-Охрид- Косел-Ресен-Битола-
Прилеп-Велес-Штип-Кочани-Делчево-граница со Бугарија-граничен премин Рамна Нива), 
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делница Битола-крстосница Кукуречани-граница со Грција-граничен премин Меџитлија-
делница Косел-врска со А-3-Охрид-граница со Албанија-ГП Љубаништа) 

Во идната патна мрежа на Државата, 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 РС 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-Скопје- Тетово-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 РС 
Македонија. 

Релевантен 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: 

- Р1306 - (Прилеп-врска со Р1303-Кривогаштани-Крушево-Сладуево-врска со Р1305). 
Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно опслужување на РС 

Македонија, ќе биде во функција на сообраќајните 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 РС Македонија со соодветните мрежи на Република Бугарија и Република Албанија. 

Железничката мрежа на РС Македонија, во планскиот период, треба да ја сочинуваат: 
магистрални железнички линии од меѓународен карактер, регионални линии и локални линии. 

Магистрални железнички линии од меѓународен карактер: 
СР- Табановце-Скопје-Гевгелија-ГР ............................ 213,5 кт 
СР - Блаце-Скопје .................................................. 31,7 кт 
ГР -Кременица-Битола-Велес ..................................... 145,6 кт 
БГ -Крива Паланка-Куманово ..................................... 84,7 кт 
АЛ-Струга-Кичево-Скопје ..................................... 143,0 кт 
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. 

Воздушен сообраќај - Воздушните патишта во РС 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 РС Македонија треба да ја сочинуваат вкупно 4 
аеродроми за јавен воздушен сообраќај, и тоа во Скопје, Охрид, Струмица и Битола. Аеродромот во 
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Скопје е оспособен за прием и опрема на интерконтинентални авиони, аеродромот во Охрид е 
реконструиран во повисока-11 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. 

 
 

3.5.3. Телекомуникациска мрежа 
Радиокомуникациска мрежа и кабелска електронско комуникациска мрежа - 

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, А1, Телекабел и 
Лајкамобајл. 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, покриени 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 
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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 
обезбеди: 

- заштита на човековото здравје и безбедност, 
- заштита на работната и животната средина, 
- 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 приклучени се преку телефонската централа во Крушево. 

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 Мbps и најмалку 50% од домаќинствата 
покриени со мрежата на операторот со можност за пристап до јавната комуникациска мрежа со 
брзина на пренос од 100 Мbps. 

За потребите на локацијата, 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. 

 
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, и 
 директна комуникација со корисниците на просторот. 
 
При увидот на лице место, согледано е дека просторот е градежно неизграден и затоа 

треба програмски да се осмисли и испланира за реалните потреби. 
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. 

 До локалитетот има обезбедено пристап преку постојниот локален пат до парцелата која е 
предмет на оваа Локална урбанистичка планска документација. Сообраќаен пристап со простор за 
манипулација на теренско возило за интервенции на истата се потребни само за време на 
изведбата на објектот. 
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За целиот плански опфат добиени се основните урбанистички показатели кои табеларно се  
средени 

 
 

 
Предметниот плански опфат е со површина од 2315 m². 

3.6.1. Намена на просторот и градежен фонд 
Предметниот плански опфат е со површина од 2315 m² со намена:  
НЗ – Неизградено земјиште 
 
3.7. Билансни  показатели 
 

 
 

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

Во своето милениумско постоење, човековата цивилизација од праисторијата до денес, на 
територија 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 просторен развој, односно 
стратегија за зачувување и заштита на тоа наследство во услови на пазарна економија. 

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. 

КП 1472/13
Неизградено 

земјиште НЗ 2315m2 100.0%

ВКУПНО - - 2315m2 100.0%

документациона основа  

КП 1472/13
Неизградено 

земјиште НЗ 2315m2 100.0%

ВКУПНО - - 2315m2 100.0%

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ
документациона основа  
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Согласно постоечката законска регулатива, видови на недвижно културно наследство се: 
споменици, споменични целини и културни предели. 

На подрачјето на катастарската општина Алданци, кое е предмет на анализа има 
регистриран недвижен споменик на културата (Експертен елаборат): 

1. Археолошки локалитет "Градиште", Алданци, хеленистички период; 
На подрачјето на катастарската општина Алданци има евидентирани недвижни споменици 

на културата (Експертен елаборат):  
1.  Археолошки локалитет "Кале" , Алданци, хеленистички период; 
2. Црква Св. Богородица, Алданци; 
3. Црква Св. Илија, Алданци, 19 век; 
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 Алданци- Градиште, населба од римско време, на 2кт северно од селото и Кале, 
утвредена населба од хеленистичкото време. 

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 утврдените 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 и 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. 

 
3.9. Инвентаризација на изградена комунална инфраструктура 

3.9.1. Сообраќај 
До планскиот опфат кој е предмет на работа води нерегулиран постоен пат – локален пат 

(асфалтиран) преку кој се пристапува до локацијата на Локална урбанистичка планска 
документација за изградба на објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, термо 
електрична централа за производство на електрична енергија од био маса на КП 1472/13, КО 
Алданци, Општина Крушево. 
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3.9.2. Комунална инфраструктура 
 Согласно добиеното писмо од Агенција за цивилно воздухопловство со бр. 12-8/141 од 

06.04.2020 планскиот опфат се наоѓа вон зоните на било кој аеродром, леталиште или 
воздухопловен уред, односно во планскиот опфат нема објекти, инсталации, уреди или 
било какви структури од областа на цивилното воздухопловство и истиот може да се 
планира без посебни ограничувања од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај. 
 

 Согласно добиеното писмо од ГА-МА не постојат планирани или изведени гасоводи. 
 Согласно добиеното писмо од МЕПСО со бр 11-3161/1 од 13.04.2020 предметниот 

плански опфат не се пресекува со  ЕЕ објекти во сопственост на  АД МЕПСО. 
 Согласно добиеното писмо од AEK со бр 1404-1372/2 од 10.04.2020 на предметниот 

плански опфат нема податоци за изградени јавни електронски комуникациски мрежи и 
системи. 

 Согласно добиеното писмо од ЕВН со бр 10-1671/7-60 од 03.04.2020 на предметниот 
плански опфат нема ЕЕ објекти во сопственост на ЕВН. 

 Согласно добиеното писмо од Македонски Телеком АД Скопје на предметниот плански 
опфат нема постојни ТК инсталации. 

 Согласно добиеното писмо од Јавно претпријатие за државни патишта со бр 10-4028/2 
од 08.04.2020 предметниот плански опфат не се граничи со државен пат кој е во 
надлежност на ЈПДП. 

 Согласно добиеното писмо од Министерство за култура – Управа за заштита на 
културното наследство со бр 17-1491/2 од 15.04.2020 во границите на планскиот опфат 
нема заштитени добра, ниту добра за кои основано се претпоставува дека претставуваат 
културно наследство. 

 Согласно добиеното писмо од Национални енергетски ресурси на наведениот плански 
опфат нема изградено и не е планирано изградба на гасоводна мрежа. 
 

 
3.10. Евидентирање односно инвентаризација на градбите со правен статус стекнат по 

основ на Законот за постапување со бесправно изградени објекти 
Во границите на планскиот опфат за кој се работи предметната планска документација нема 
објекти кои се изведени како бесправна градба, односно градби без соодветна техничка 
документација. Согласно член 14 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на 
Р.М. бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) во тие градежни парцели не се 
утврдуваат услови за идна градба, освен за градби за кои согласно со Законот за постапување со 
бесправно изградени објекти е донесено решение за утврдување на правен статус.  

 
3.11. Aнализа на можности за просторен развој 
Од анализата на постојната документација и просторните можности на локалитетот 

произлегуваат можности за реализација на Локална урбанистичка планска документација за 
изградба на објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, термо електрична 
централа за производство на електрична енергија од био маса на КП 1472/13, КО Алданци, 
Општина Крушево искористувањето на конфигурацијата на теренот и другите природни фактори и 
вклопувањето на предвидените објекти во тој амбиент дава можност за добар просторен развој на 
Општина Крушево. 
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3.11.1. Заклучок од аналитичко-истражувачкиот дел 
Како резултат на аналитичко истражувачкиот процес на постојната состојба, констатирано е 

следното: 
 вкупна површина на предметниот плански опфат изнесува 2315 m² 
 Просторот во предметниот плански опфат е земјиште градежно неизградено 
 Од анализата на постојната состојба произлегува: 
 потребно е усогласување на површината за градење и максималната висина на 

градбата со стандардите и нормативите за урбанистичко планирање. 
 

3.11.2. Можности за просторен развој 
Према заклучокот од анализата на постојната состојба, потребите и барањата од 

корисниците на просторот и поставките и насоките од планските документи, можностите за 
просторен развој треба да се движат во насока на: 

 
 рационално искористување на градежното земјиште; 
 дефинирање на површини за градење, процент на изграденост и коефициент на 

искористеност во рамките на планскиот концепт; 
 решавање на сообраќајот и сообраќајот во мирување (паркирање); 
 
Локална урбанистичка планска документација со доследна примена на актуелната законска 

и подзаконска регулатива, треба да предложи развој што ке овозможи подобар степен на 
искористеност на градежното земјиште и можност за планирање на просторот (организација, 
уредување и изградба на објекти). 

 
3.12. Извод од план од повисоко ниво 
За предметниот локалитет како показател користени се одредбите од Условите за 

планирање на просторот изработени од Aгенцијата за планирање на просторот - Скопје, Република 
Македонија, со тех.бр.Y04520 oд Март 2020 , за кои Услови е добиено решение од Министерство 
за животна средина и просторно планирање со бр. УП1-15 439/2020 од 20.03.2020. 

Условите за планирање на просторот, содржат општи и посебни одредби, насоки и 
решенија од планската документација од повисоко ниво и графички прилози, или прилози кои ги 
прикажуваат решенијата на планот.  

Во конкретниот случај Условите за планирање на просторот ја опфаќаат и површината во 
рамки на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 – 
градби за производство на енергија, термо електрична централа за производство на електрична 
енергија од био маса на КП 1472/13, КО Алданци, Општина Крушево. Предметната локација 
зафаќа површина од 2315 m² 

Планскиот опфат се наоѓа на земјоделско земјиште (нива) 4 класа. 
Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и смерници   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. 

3.12.1. 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 
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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 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. 
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1. Графички дел                     
ДОКУМЕНТAЦИОНA ОСНОВA 
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Karta br. 20
Legenda:
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Tema:Bilans na namena na povr{inite
Sektor:

AGENCIJA ZA PLANIRAWE NA PROSTOROTMINISTERSTVO ZA @IVOTNA SREDINA I PROSTORNO PLANIRAWE
2002 - 2020

Sintezni karti

IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
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Karta br. 22
Legenda:
Sistem na naselbi i soobra}ajna mre`a
Tema:Prostorno-funkcionalna organizacija
Sektor:Sintezni karti
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Karta br. 24
Legenda:
Reonizacija i kategorizacija na prostorot za za{tita
Tema:Za{tita na `ivotnata sredina
Sektor:
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Sintezni karti

IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA
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5. Текстуален дел  ПЛAНСКA ДОКУМЕНТAЦИЈA 
 
5.1 Вид на планот, назив на подрачјето на планскиот опфат и плански период 
Со планската документација се изработува Локална урбанистичка планска документација 

за изградба на објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, термо електрична 
централа за производство на електрична енергија од био маса на КП 1472/13, КО Алданци, 
Општина Крушево. 

Локалната урбанистичка планска документација е изработена согласно Законот за 
просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на Р.М. бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 
64/18 и 168/18) и Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање Сл. весник на 
РМ, бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 

 
5.2 Географска и геодетска местоположба на планскиот опфат  
Просторот е дефиниран за изработка Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, термо електрична 
централа за производство на електрична енергија од био маса на КП 1472/13, КО Алданци, 
Општина Крушево. 

Границите на планскиот опфат се поклопуваат со КП 1472/13, КО Алданци, Општина 
Крушево 

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

Дефинираниот простор за изработка на наведениот плански документ зафаќа  површина од 
2315 m². 

 
5.3 Текстуални одредби од изводот од план од повисоко ниво – услови за планирање 

на просторот  
Предметната локација за изработка на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, термо електрична 
централа за производство на електрична енергија од био маса на КП 1472/13, КО Алданци, 
Општина Крушево,  градежна парцела 1.1, е опфатена во рамките на урбаниот опфат на  
Просторниот План на Република Македонија, според кој се изработени условите за планирање на 
просторот изработени од Aгенцијата за планирање на просторот - Скопје, Република Македонија, 
со тех.бр.Y04520 oд Март 2020 , за кои Услови е добиено решение од Министерство за животна 
средина и просторно планирање со бр. УП1-15 439/2020 од 20.03.2020. 

 
ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 
 
Условите за планирање на просторот се наменети за изработка на Локална урбанистичко 

планска документација за изградба на објект со намена Е2 - градби за производство на енергија 
(термо електрична централа за производство на електрична енергија од биомаса), на КП 
1472/13, КО Алданци, Општина Крушево. Во границите на планскиот опфат се планираат и 
компатибилни класи на намена согласно Правилникот за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање. 

Површината на планскиот опфат изнесува 0,23 ха и се наоѓа на земјиште под нива (IV 
класа). 

Условите за планирање треба да претставуваат влезни параметри и насоки при 
планирањето на просторот и поставувањето на планските концепции и решенија по сите области 
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релевантни за планирањето во соодветниот плански документ, обработени во "Просторниот план 
на Република Македонија". 

При изработка на предвидената ЛУПД, треба да се земат во предвид горенаведените 
забелешки и следните поединечни заклучни согледувања од секторските области опфатени со 
"Просторниот план на Република Македонија": 

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 на предвидената ЛУПД за изградба на објект со намена Е2 - градби за 
производство на енергија (термо електрична централа за производство на електрична 
енергија од биомаса), КО Алданци, Општина Крушево на површина од 0,23 Ха, ќе биде во 
функција на одржливиот развој преку производство на енергија од обновливи извори. 
 
Користење и заштита на земјоделското земјиште 
 

- Согласно Просторниот план на Република Македонија просторот на РСМ е поделен во 6 
земјоделско стопански реони и 54 микрореони. Предметната локација припаѓа на 
Пелагонискиот реон кој има 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 !-!У бонитетна 
класа за неземјоделско користење, како и зачувување на квалитетот и природната плодност 
на земјиштето. Предметната локација зафаќа земјоделско земјиште - нива (IV класа). 
 
Водостопанство и водостопанска инфраструктура 
 

- Изградбата на термоелектричната централа каде ќе се користи биомаса за производство на 
електрична енергија „зелена струја", (како и искористувањето на хидроенергетскиот 
потенцијал со кој располага водостопанското подрачје „Пелагонија") ќе допринесе за 
подобрување на енергетската покриеност на потрошувачите во согласност со принципите на 
еколошко и одржливо искористување на ресурсите. 
 
Енергетика и енергетска инфраструктура 
 

- Локацијата со намена Е2 - градби за производство на енергија (термо електрична централа 
за производство на електрична енергија од биомаса), КО Алданци, Општина Крушево нема 
конфликт со постојните и планирани енергетски водови. 

- Градбата на термо електрична централа за производство на електрична енергија од 
биомаса ги подобрува перформансите на електроенергетската мрежа, го намалува увозот 
на електрична енергија и емисиите на стакленички гасови. 

-  
Урбанизација и мрежа на населби 
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- Изградба на објект со основна класа на намена Е2 - градби за производство на енергија 
(термо електрична централа за производство на електрична енергија од биомаса), КО 
Алданци, Општина Крушево, би требало да 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 
привлекување на нова работна сила и вработување, доколку е базирана врз принципите на 
одржлив развој и се одликува со максимално почитување и вградување на нормативите и 
стандарди за заштита на животната средина. 
 
Домување 
 

- Инцијативата за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба 
на објект со намена Е2 - градби за производство на енергија (термо 
електрична централа за производство на електрична енергија од биомаса), КО 
Алданци, Општина Крушево 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 Локална урбанистичко планска документација за изградба на 
објект со намена Е2 - градби за производство на енергија (термо електрична 
централа за производство на електрична енергија од биомаса), КО Алданци, Општина 
Крушево 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 
 

- Реализацијата на предвидената ЛУПД за изградба на објект со намена Е2 - градби за 
производство на енергија (термо електрична централа за производство на електрична 
енергија од биомаса), КО Алданци, Општина Крушево на површина од 0,23 Па, ќе биде во 
функција на зголемување на производството на електрична енергија од обновливи 
ресурси што кореспондира со основните определби на Просторниот план на Р 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: 
А3 - (Крстосница Требениште - врска со А-2 - крстосница Подмоље - Охрид - Косел - Ресен - 
Битола - Прилеп - Велес - Штип-Кочани - Делчево  

- граница со Бугарија - граничен премин Рамна Нива), делница Битола- крстосница 
Кукуречани-граница со Грција-граничен премин Меџитлија- делница Косел-врска со А-3-
Охрид-граница со Албанија-граничен премин Љубаниште). 
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- 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: 
Р1306 - (Прилеп-врска со Р1303-Кривогаштани-Крушево-Сладуево-врска со Р1305). 

- 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 за изградба на објект со намена Е2 - градби за производство на енергија (термо 
електрична централа за производство на електрична енергија од биомаса), КО Алданци, 
Општина Крушево 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 
Локалната урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Е2 - 
градби за производство на енергија (термо електрична централа за производство на 
електрична енергија од биомаса), КО Алданци, Општина Крушево, 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. 

- Да се следи и контролира присуството на загадувачки материи во воздухот со цел да се 
одржи квалитетот на воздухот во граници на дозволените нивоа на емисии. 

- 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 предвидат соодветни технички зафати за пречистување на отпадните води и 
имплементација на технологии кои ќе овозможат нивно повторно искористување за истата 
или друга намена. 

- Да се контролира квалитетот на пречистените отпадни води пред испуштање во најблискиот 
реципиент, со цел да се усогласат вредностите на концентрацијата на материите присутни 
во пречистената отпадна вода со пропишаните гранични вредности на максимално 
дозволените концентрации на материите присутни во реципиентот. 

- 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. 
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- 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. 
 
Заштита на природно 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 
Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Е2 - градби 
за производство на енергија (термо електрична централа за производство на електрична 
енергија од биомаса), КО Алданци, Општина Крушево, нема регистрирано ниту 
евидентирано природно наследство. 

- Доколку при изработка на Локалната урбанистичко-планска документација 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 културното наследство 
 

- Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното наследство и 
Археолошката карта на Република Македонија1 на подрачјето на катастарската општина 
Алданци 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, 
11/18 и 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 се наменети Условите за планирање, припаѓа на 
Пелагониски туристички регион со 9 туристички зони и 25 туристички локалитети и е дел 
од простор којшто е од национално туристичко значење. 

- 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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Заштита од воени разурнувања, природни и техничко-технолошки катастрофи 
 

- Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот за изработка на ЛУПД 
за изградба на објект со намена Е2 - градби за производство на енергија (термо 
електрична централа за производство на електрична енергија од биомаса), КО Алданци, 
Општина Крушево, 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 VII 

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. 
 
5.4 Опис и  образложение на планскиот концепт на просторен развој 
Појдовна точка во изнаоѓање на концепцијата на решението, покрај смерниците од Услови 

за планирање на просторот, создадените услови на просторот кој е предмет на изработка на оваа 
урбанистичка документација, се и планската програма, постојната состојба и увидот на лице место. 

 
Во рамките на планскиот опфат, просторот е ангажиран за  основната класа на намена: 
Е – Инфраструктура  

              Е2 – Комунална супраструктура 
 
Покрај основната класа на намена се предвидува учеството на компатибилна класа на 
намени на основната класа согласно Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање Сл. весник на РМ, бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 
и 86/18). 
 
• Површина на градежна парцела   2315 m²  
• Вкупна површина за градба    1606 m² 
• Бруто развиена површина за сите објекти  1606 m² 
• Дозволен процент на изграденост   69 % 
• Коефициент на искористеност   0.69 
  
5.5 Сообраќајна и комунална инфраструктура  
5.5.1  Сообраќаен план 
До локалитетот кој е предмет на изработка на Локална урбанистичка планска 

документација се пристапува од постоечкиот нерегуларан локален пат (асфалтиран). 
Сите елементи во хоризонтала се димензионирани според 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, 39/14, 42/1, 166/14 и 
44/15) и презентирани во графички прилог. 

Секундарната мрежа на улици ќе биде предмет на разработка со основниот проект. 
Паркирањето на моторните возила ќе се дефинира со Основен проект согласно потребите 

на Инвеститорот. Обезбедувањето на потребен број на паркинг места е основен услов за изградба 
до максимално дозволена висина и површина за градба. 
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5.5.2 Нивелациски план 
Со изработка на оваа документација пристапено е кон изработка на нивелманското 

решение за истиот локалитет. Предмет на изработка на нивеламанското решение е изработка на 
вертикално решение на пристапните сообраќајници. 

Појдовна основа за изработка на вертикалното решение е постојната нивелета и постојниот 
терен на локалитетот. Подолжните падови се движат во границите на дозволените. 

 
5.5.3 Хидротехничка инфраструктура 
Вовед 
Планираните решенија за водовод, фекална и атмосферска канализација се изработени врз 

основа на следните подлоги и податоци: 
 
- Согласно заклучните согледувања во Условите за планирање на просторот 
- Постојна состојба на водовод и канализација  
- Нивелационо решение на улиците  
- Постојни технички прописи и нормативи за овој вид на објекти и инсталации. 
 
Према Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 

– градби за производство на енергија, термо електрична централа за производство на 
електрична енергија од био маса на КП 1472/13, КО Алданци, Општина Крушево,  просторот е 
предвиден да биде со класа на намена: 

 
Е – Инфраструктура  

              Е2 – Комунална супраструктура 
 
Во однос на спратноста на објектот се предвидува, 
кота на венец од Н = 7.00 м’ 
со катност П 
 
Површина на планскиот опфат изнесува 2315 m². 
 
Водоснабдување 
Снабдувањето со санитарна вода и вода за пожарна заштита ќе се врши од сопствени 

бунари или преку приклучок на локална водоводна мрежа. 
Мерењето на потрошената вода ќе се врши преку водомер сместен во водомерна шахта 

лоцирана во границите на локацијата (на влезот во објектот). 
Предвидени се површини за градба и тоа претставува максимален капацитет на просторот. 
Водоснабдувањето на новопредвидените објекти се предвидува со приклучување на 

најблиската водоводна локална мрежа со ∅150 мм и доизградба на секундарна водоводна мрежа.  
 
Фекална канализација  
Одведувањето на фекалните и отпадните води од локалитетот ќе се прифаќаат и 

евакуираат во септичка јама или во најблискиот рецепиент. 
До изведувањето на фекална канализација, одведувањето на фекалните и отпадните води 

од објектите лоцирани во границите на планскиот опфат ќе се врши преку фекална канализација 
од сепаратен систем. 
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Сите фекални и отпадни води ќе се прифаќаат и евакуираат во септичка јама со капацитет 
од 3м3 поврзан со водонепропусен бунар, лоциран во рамките на градежната парцела, кој треба да 
се изведе по важечките прописи и стандарди за изградба на соодветните видови објекти. 

Целокупната фекална и отпадна вода преку планираната каналска мрежа гравитационо ќе 
се прифаќаат и евакуираат во септичка јама или во најблискиот рецепиент. 

 
Атмосферска канализација  
Проекцијата на атмосферската канализација, предвидува сепаратен канализационен 

систем за одвод на атмосферски отпадни води, кој ќе се состои од посебни канали. 
Атмосферската канализација ќе ги евакуира отпадните атмосферски води од кровните 

површини на објектите, од површините на улиците, зелените површини.  
Планираната атмосферска канализација е усогласена со нивелационото решение на 

уличната мрежа со профили ∅300 мм. 
 
5.5.4 Електрика  

Согласно добиеното писмо од ЕВН со 10-1671/7-60 од 03.04.2020 на предметниот плански 
опфат нема ЕЕ објекти во сопственост на ЕВН  

Градбата од ГП 1.1, ќе се приклучи преку најблиската постојна електроенергетската мрежа 
согласно важечките технички стандарди и нормативи за ваков вид на градба. Приклучувањето да 
биде од страна на стручните служби. 

 
 
5.6 Економско образложение  

Економското образложение за начинот, обемот и динамиката на финансирање на 
реализација на планското решение на Локална урбанистичка планска документација за изградба 
на објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, термо електрична централа за 
производство на електрична енергија од био маса на КП 1472/13, КО Алданци, Општина 
Крушево, ги опфаќа сите трошоци за планирање, уредување на замјиштето за изградба на 
објектите и партерно уредување.  

 
Планот е со површина од 2315  m²,  кој е со намена: 

Е – Инфраструктура  
              Е2 – Комунална супраструктура 

 
 Во споредба со постојната неизградена површина се гледа дека во планското решение 

имаме поголема искористеност на земјиштето со што се добива повеќе комуналии за Општината, a 
со уредувањето на комуналниот систем ќе се овозможи поголем квалитет, односно повисок 
стандард на живеење за жителите во непосредната околина и пошироко, за општината Крушево. 

 
5.6.1 Користење и заштита на земјоделското 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. 

За оптимално искористување на еколошките и други услови со Просторниот план на Р. 
Македонија до 2020 година, се предлага да се користи реонизацијата според која Републиката 
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Македонија е поделена во 6 земјоделско- стопански реони и 54 микрореони. Предметниот 
локалитет се наоѓа во Скопско- Кумановски реон, со 14 микрореони. 

При изработка на планската документација за предметната локација, неопходно е 
воспоставување и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на земјиштето 
и утврдување на норми и стандарди за градба. 

Врз основа на Законот за земјоделско земјиште (Сл. весник на РМ бр. 135/07 од 08.11.07), 
пренамена на земјоделско земјиште се регулира со ченовите 48, 49, 50, 51. Согласно Член 49, при 
зафаќање на нови земјоделски површини од 1, 2, 3 и 4 бонитетна класа предвидени со програмата 
за изработка на урбанистички планови, ЕЈ1С се должни да прибават согласност за трајна 
пренамена од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. 

Пред отпочнување на изработката на Урбанистичкиот план за кој се наменети Условите за 
планирање на просторот потребно е да се утврди бонитетот на земјиштето и согласно на тоа 
примена на наведената законска обврска. 

 
5.7 Општи  услови за изградба 
 Општите услови за изградба, развој и користење на земјиштето и градбите важат за целата 

површина на планскиот опфат и служат за спроведување на Локалната урбанистичка планска 
документација, односно за изготвување на извод од урбанистички план, услови за изработка на 
архитектонско урбанистички проекти  

 
1. Општите услови и графичките прилози се составен дел на Планот и имаат правно  
дејности само врз градителска активност која ќе уследи по стапување во сила на 
Локалната урбанистичка документација 
2. Општите услови се применуваат во рамките на утврдената граница на планскиот 
опфат, а посебните услови се однесуваат на урбан дел и градежна парцела поединечно. 
3. Во табеларниот приказ што е составен дел на посебните услови за изградба, 
прикажана е градежната парцела и е дефинирана со: 
 

• број на градежна парцела; 
• површина на градежна парцела (m²) 
• површина за градење (m²) 
• процент на изграденост (%); 
• вкупна површина по катови (m²) 
• коефициент на искористеност (К); 
• намена на земјиштето и градбите; 
• мах. висина на градбата (м’); 
• мах. број на катови; 
• потребен број на паркинг места. 

 
Сите овие одредби се одредени Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко 
планирање Сл. весник на РМ, бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 
и 86/18) 
 

Со планот се одредени следните услови: 
 
- облик и големина на градежна парцела (m²); 
- градежни линии кои го дефинираат просторот во кој може да се гради; 
- површина за градба во која може да се развие основата на објектот (m²); 
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- процент на изграденост (%); 
- вкупна површина по катови (m²); 
- коефициент на искористеност (к); 
- намена на објектот; 
- мах.висина на објектот од нулта кота на заштитниот тротоар-  
- мах.висина на венец (м’); 
- мах.број на катови; 
 

4. Aрхитектонското обликување на објектите зависи од намената и функцијата. За 
компонирање на фасадите максимално да се почитува индивидуалноста на 
сопственикот и креативнсота на архитектот. 
5. Висината на венецот дадена на графичкиот прилог и табелите за нумерички 
показатели е максимална. Максималната висина на објектите изразена во должни 
метри се определува од нивото на нивелетата на тротоарот односно сообраќајницата 
или пристапната патека до завршниот венец на објектот. 
6. Котата на нулта точка е висинска кота на плочата на приземјето на објектот во 
однос на котата на нивелетата на заштитниот тротоар и не се дозволува нејзино 
поместување. 
7. Формата и висината на крововите се определува во зависност од предложената 
архитектура на дадениот објект и од намената на истиот.  
8. Површините наменети за движење на пешаци, секаде каде е тоа можно според 
конфигурацијата на теренот да бидат континуирани, без скали и со подолжен наклон од 
8,33 %, а во спротивно до скалите да се предвиди и рампа со истиот наклон. 
9. Димензионирањето на јавните паркинг места да биде во согласност со потребните 
на Известиторот и да се утврди подетално со Основен Проект. 
10. Рекламите и огласите не смеат да му пречат на нормално одвивање на сообраќајот, 
да му штетат или да го менуваат изгледот на архитектонските објекти и групации ниту да 
пречат на објектите поставени во јавен интерес како јавно осветлување, градски 
часовници, табли со имиња на улиците и сл. 
11. Содржината во текстуалниот и графичкиот дел од овој план преставува солидна 
основа за спроведувањето на планот 
12. Уличното осветлување да се планира со поставување на светилки кои емитираат 
светлина исклучиво кон земја 
13. Во планскиот опфат да не се предвидуваат објекти или содржини со елементи или 
структури кои ќе емитираат радио сигнали, ласерски сигнали или светлосни снопови; 
14. Согласно добиеното писмо од Агенција за цивилно воздухопловство со бр. 12-8/141 
од 06.04.2020 планскиот опфат се наоѓа вон зоните на било кој аеродром, леталиште или 
воздухопловен уред, односно во планскиот опфат нема објекти, инсталации, уреди или 
било какви структури од областа на цивилното воздухопловство и истиот може да се 
планира без посебни ограничувања од аспект на безбедноста на воздушниот сообраќај. 
15. Согласно член 203 ст.1 од Законот за енергетика (Службен Весник на Република 
Македонија бр. 96/18), не се дозволува изградба и изведување на други работи, 
засадување на растенија и дрвја на земјиште под, над и покрај енергетските објекти, 
уреди и постројки, со кои се нарушува процесот на производство, пренесување и 
дистрибуција на енергија, или се загрозува безбедноста на луѓето и имотот.  

 
При примена на планските решенија на Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, термо електрична 
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централа за производство на електрична енергија од био маса на КП 1472/13, КО Алданци, 
Општина Крушево, за што не е регулирано со овие услови да се применуваат стандардите и 
нормативите утврдени со Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање Сл. 
весник на РМ, бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 

 
5.8  Посебни услови за изградба 
Во планскиот  опфат се предвидува изградба на обејкт со намена 
Е – Инфраструктура  

              Е2 – Комунална супраструктура 
 
Градежна парцела 1.1 
Намена: 
Е2 – Комунална супраструктура 
 
Покрај основната класа на намена се предвидува учеството на компатибилна класа на 

намени на основната класа на намена согласно Правилник за стандарди и нормативи за 
урбанистичко планирање Сл. весник на РМ, бр. 142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 
134/16, 33/17 и 86/18). 

 
При уредувањето на просторот водено е сметка за негова рационална искористеност да не 

се нарушат основните принципи на начин на живеење и хуманизација на просторот што е 
постигнато со диспозиција, површина, катност и висина на објектите. 

 
Парцелација: оформување на нова Г.П. 1.1  
 
• Површина на градежна парцела   2315 m²  
• Вкупна површина за градба    1606 m² 
• Бруто развиена површина за сите објекти  1606 m² 
• Дозволен процент на изграденост   69 % 
• Коефициент на искористеност   0.69 
 
Висина на венец: кота на венец  од Н = 7.00 м’ 
Максималната висина на објектите се определува од висинската  кота на тротоарот. 
Број на катови: П 
Во рамките на градежната парцела може да се планираат еден или повеќе објекти според 

потребите. Доколку се планираат повеќе објекти во една градежна парцела да се изработи 
архитехтонско урбанистички проект согласно Закон за просторно и урбанистичко планирање 
(Сл.весник на Р.М. бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18). 
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5.9 Нумерички показатели 
 

 
 

5.10 Билансни показатели  
Споредбени билансни показатели 
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ГП 1.1

E2 - Комунална супраструктура 
/градби за производство на 
енергија, термо електрична 
централа за производство на 
електрична енергија од био 

маса/

/ / 7.00 m П 2315m2 1606m2 1606m2 69% 0.69

2315m2 1606m2 1606m2 69% 0.69ВКУПНО:

КП 1472/13
Неизградено 

земјиште НЗ 2315m2 100.0%

ВКУПНО - - 2315m2 100.0%

градежна 
парцела

намена на 
површини

класа на 
намена

површина 
на парцели

процент

- - шифра m2 %

1.1
E2 - Комунална 
супраструктура

E2 2315m2 100.0%

ВКУПНО - - 2315m2 100.00%

БИЛАНСНИ ПОКАЗАТЕЛИ
документациона основа  

планска документација

ПОВРШИНА НА ОПФАТ                    2315m2 параметри

ПОВРШИНА ПОД ОБЈЕКТИ (m2) 1606m2

ИЗГРАДЕНА ПОВРШИНА (m2) 1606m2

ПРОЦЕНТ НА ИЗГРАДЕНОСТ 69%

КОЕФИЦИЕНТ НА ИСКОРИСТЕНОСТ 0.69
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4.1.8. Мерки за заштита  
 

Законската регулатива со која се регулира заштитата на животната средина, релевантна за 
изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објект со намена Е2 – 
градби за производство на енергија, термо електрична централа за производство на електрична 
енергија од био маса на КП 1472/13, КО Алданци, Општина Крушево,   -Планска документација 
2020-2025  год. е следна: 
• *Законот за урбано зеленило (Службен весник на Република Македонија, број 11/18) 
• *Закон 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); 

• *Закон за заштита на природата ("Сл.весник на P.M." 6p.67/04, 6р. 14/06 и бр.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); 

• *Закон за квалитет на амбиентниот воздух ("Сл.весник на P.M." 6p.67/04 и бр.92/07, 35/10, 
47/11, 59/12, 163/13 и 146/15); 

• *Закон за управување со отпадот ("Сл.весник на P.M." 6p. 68/2004, 107/2007, 102/2008, 
143/2008, 124/10 и 51/11, 123/12, 147/13, 163/13, 51/15, 146/15, 192/15, 39/16, 63/16);  

• *Закон за заштита од бучава на животна средина ("Сл.весник на P.M." бр.79/07, 124/10, 
47/11, 163/13 и 146/15);  

• *Закон за заштита и спасување ("Сл.весник на P.M." 6р.56/04, 19/04, 86/08, 124/10, 18/11, 
41/14, 139/15, 71/16, 106/16 и 83/18);  

• *Закон за водите ("Сл.весник на P.M." 6p.87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 
163/13, 180/14, 146/15 и 52/16); 

• *Уредба за класификација на водите ("Сл.весник на P.M." 6p.18/99);  
• *Уредба за категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води 

("Сл.весник на P.M." 6p.18/99 и 71/99);  
• *Правилник за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање Сл.весник наР.М/бр. 

142/15, 217/15, 222/15, 228/15, 35/16, 99/16, 134/16, 33/17 и 86/18). 
 
4.1.8.1 Мерки за заштита  на животната средина 
Просторот што го третира планот е со површина од 0,23 ха, а основен вид на намена е: 
1 парцела се со намена Е2 – Комунлна супраструктура (градби за проиводство на енергија, 

термо електрична централа за производство на електрична енергија од био маса) 
Основни загадувачи на просторот се сите видови моторни возила. 
Имајќи ја во предвид оваа состојба, може да се изврши поделба на три основни групи на 

загадување со дадени основни смерници и мерки за заштитна на истите:  
- Аерозагадување и мерки за заштита 
- Загадување на почва и подземни води и мерки за заштита 
- Извори на бучава и мерки за заштита 
А) Мерки за заштита на квалитетот на воздухот 
Мерките за избегнување, спречување или намалување на штетните ефекти од загадување 

на амбиентниот воздух, врз човековото здравје, како и за животната средина како целина, преку 
утврдување на граничните вредности за квалитетот на амбиентниот воздух, се предмет на 
уредување на Законот за квалитетот на амбиентниот воздух (Сл.в. на РМ бр. 67/04, 92/07, 35/10, 
47/11, 59/12, 163/13, 10/15 и 146/15). 

Во сегашната состојба како загадувачи на воздухот се јавуваат издувните гасови од 
возилата. 
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Се претпоставува дека загадувањето што ќе биде предизвикано од начинот на греењето, 
нема да претставува загрижувачка опасност по загадувањето на животната средина, бидејќи 
греењето е централно или со електрична енергија. 

Правните и физичките лица сопственици, односно корисници на определени инсталации 
кои се извор на емисии на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух кои се опфатени со 
државната и/или со локалните мрежи, согласно со овој закон се должни да: 

 1). инсталираат и да одржуваат во исправна состојба мерни инструменти за следење 
на емисиите на местото на изворот и 

 2). обезбедат редовно следење, мерење и обработка на податоците на емисиите од 
изворот на загадувањето и за тоа да водат дневник. 

Мониторингот на квалитетот на амбиентниот воздух и изворите на емисии од определени 
поединечни стационарни извори 

 1) Правните и физичките лица сопстеници, односно корисници на определени 
инсталации кои се извор на загадувачки суптанции во амбиентниот воздух, а кои не се опфатени во 
државата и/или локалните мрежи за мониторинг, се должни да изградат ситем за следење на 
изворот на емисии и контрола на квалитетот на амбиентниот воздух во реонот на објектот. 

 2) Лицата од ставот (1) на овој член следењето и мерењето можат да го вршат преку 
сопствени служби или преку научни и стручни организации или други правни лица, доколку се 
акредитирани за вршење на мониторинг на квалитетот на амбиентниот воздух, во согласност со 
овој закон и друг закон. 

За утврдуање на степенот на загаденост на амбиентниот воздух, изворите на загадување, 
како и нивното штетно влијание врз квалитетот на воздухот, се установува Катастарот на загадувачи 
на воздухот. 

За подобрување на квалитетот на воздухот во локалитетот предвидено е сите слободни 
површини (парковски) да се уредат. 

Потребно е да се изврши озеленување на просторите околу објектите во рамките на секоја 
градежна парцела поодделно, со што ќе се изврши подобрување на микроклимата во локалитетот. 

Во однос на домувањето треба да се запазат показателите за коефициентот на 
искористеност, процентот на изграденост како и дефинираната градежна линија. 

Б)  Мерки за заштита на квалитетот на почвата 
Контаминацијата на почвата со тешки метали, предизвикана од антропогените активности 

зазема доминантно место во урбанизираниот дел на општината. Контаминацијата на почвата со 
природно потекло е далеку послабо застапена и има минорно квантитативно значење. 

Традиционалните метода за третман на контаминираните локалитети со тешки метали 
(измивање на контаминентите, нивна солидификација и друго) може да бидат направени in-situ, на 
самата локација, или ex-situ, преку отстранување на почвата и спроведување на третманот на друга 
локација. 

Фиторемедијацијата е најповолна метода за отстранување, деградација или апсорбција на 
тешките метали во почвата преку правилен избор на растенија, хиперакумулатори, на 
контаминираната површина. Најприменувани механизми за фиторемедијација се ризофилтрација, 
фитоекстракција и фитостабилизација. 

В) Мерки за заштита од бучава  
Секојдневната изложеност на населението на високо ниво на сообраќајна бучава, 

карактеристична за урбанизираните подрачја, има сериозен јавно – здравствен ризик и наметнува 
потреба од контрола на бучавата во раните фази од планирањето и уредувањето на просторот. 

Во планскиот период треба да се стават во функција мерни места за следење на бучавата. 
Како краткорочен приоритет треба да се постави изработката на Програма за работа на државната 
односно локалните мрежи за мониторинг на бучавата. 
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Во подрачја покрај магистрални патишта се поставуваат најмалку 10 репрезентативни 
мерни места кои треба да ја покријат целата зона на сообраќајницата и постојаните извори на 
бучава. 

 
 
 4.1.8.2. Мерки за заштита и спасување 
Согласно Законот за одбрана (Сл.весник на Р.М. бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 

151/11, 185/11 и 215/15 ), Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04,  
86/08,  124/10, 18/11, 41/14, 129/15,  71/16, 106/16и 83/18)  и Законот за управување со кризи 
(Сл.весник на Р.М. бр.29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18)задолжително треба да се 
применуваат мерките за заштита и спасување. 

Врз основа на член 29 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 
49/04,  86/08,  124/10, 18/11, 41/14, 129/15,  71/16, 106/16и 83/18) Мерките за заштита и спасување 
задолжително се применуваат: 

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

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

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

Во функција на уредувањето на просторот задолжително се обезбедува: 
1) изградба на објекти отпорни на сеизмички дејства; 
2) регулирање на водотеците и изградба на систем на одбранбени насипи; 
3) изградба на снегозаштитни појаси и пошумување на голините; 
4) обезбедување на противпожарни пречки; 
5) изградба на објекти за заштита и 
6) изградба на потребната инфраструктура. 

При примена на планските решенија на деталниот урбанистички план, за сѐ што не е 
регулирано со овие услови да се применуваат стандардите и нормативите утврдени со Законот за 
заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04,  86/08,  124/10, 18/11, 41/14, 129/15,  
71/16, 106/16 и 83/18), Процена за загрозеност на Република Македонија од природни непогоди и 
други несреќи (Службен весник на Република Македонија, бр. 117/07), Методологија за 
содржината и начинот на проценување на опасностите и планирање на заштитата и спасувањето 
(Службен весник на Република Македонија, бр. 76/06) и Уредбите за спроведување на заштитата и 
спасувањето од урнатини (Службен весник на Република Македонија, бр. 100/10) и Уредбата за 
спроведување на мерките за заштита и спасување од пожари, експлозиии и опасни маетрии ( 
Службен весник на Република Македонија, бр. 100/10). 

 
4.1.8.2.1 Заштита и спасување од пожари, експлозии и опасни материи 
На површината на предметниот Локална урбанистичка планска документација за 

изградба на објект со намена Е2 – градби за производство на енергија, термо електрична 
централа за производство на електрична енергија од био маса на КП 1472/14, КО Алданци, 
Општина Крушево,  предвидени се градежни парцели со следнат намена: 

1 парцела се со намена Е2 – Комунална супраструктура 
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При изработка на планска документација треба да се почитуваат пропишаните мерки за 
заштита од пожари, согласно Законот за заштита и спасување (Сл.Весник на Република Македонија 
бр. 36/04, 49,04, 86/08, 18/11 и 93/12), Законот за пожарникарство (Сл.Весник на Република 
Македонија бр. 67/04, 81/07, 55/13) и другите позитивни прописи со кои е регулирана оваа област. 
Да се да се почитуваат пропишаните мерки за заштита од пожари односно ширината на 
пристапниот пат за ПП возила не смее да биде помала од 6 метри согласно Правилникот за мерки 
за заштита од пожари, експлозии и опасни материи (Сл. Весник на Република Македонија бр. 
32/2011).  

При изработка на основните проекти, сите објекти да се лоцираат така да се пристапни за 
пожарните возила, а ширината на пристапот не смее да биде помала од 3,5m со што се овозможува 
лесна подготовка и ставање во дејство на потребната опрема за борба против пожарот и спасување 
на луѓето. Ивичњаците на пристапниот пат мора да бидат закосени поради лесен пристап на 
пожарните возила до објектот. 

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

Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста на 
најблиската противпожарна станица, која за овој плански опфат кој спаѓа во реонот на 
противпожарната единица во Скопје би изнесувал од 5 до 10 мин. 

Планирањето и изработката на техничката документација треба да е во согласност со 
Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04,  86/08,  124/10, 18/11, 41/14, 
129/15,  71/16, 106/16 и 83/18). Со планирањето на хидрантската мрежа да се задоволат сите мерки 
на превентива и заштита во случај на пожар. Надворешната хидрантска мрежа е збир на градежни 
објекти и уреди со кои водата од извор погоден за снабдување со вода, со цевководи се доведува 
на хидрантските приклучоци кои непосредно се користат за гаснење на пожари или на нив се 
приклучуваат противпожарни возила. 

За надворешната хидрантска мрежа да се предвиди прстенест систем на цевководи, со 
минимален пречник Ø80mm. На хидрантската водоводна мрежа со минимален профил од Ø80mm 
се поставуваат противпожарни хидранти чии приклучни цевководи имаат пречник најмалку 
Ø80mm. Хидрантите да се поставени на меѓусебно растојание од 5 до 80m. Притисокот во 
хидрантската мрежа не смее да биде понизок од 2,5 бара. 

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

Согласно Член 70 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04,  
86/08,  124/10, 18/11, 41/14, 129/15,  71/16, 106/16 и 83/18), инвеститорот во проектната 
документација за изградба на објекти, како и за објекти на кои се врши реконструкција - пренамена 
е должен да изготви посебен елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи и да 
прибави согласност за застапеноста на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни 
материи. Согласност за застапеност на мерките за заштита од пожари, експлозии и опасни материи 
дава Дирекцијата, односно нејзините подрачни организациони единици за заштита и спасување. 
Директорот на Дирекцијата ја утврдува содржината на елаборатот за заштита од пожари, 
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експлозии и опасни материи. Директорот на Дирекцијата ги пропишува мерките за заштита од 
пожари, експлозии и опасни материи. Одредбата од ставот 1 на овој член ги опфаќа сите објекти, 
освен станбените објекти со висина на венецот до 10 метри и јавните објекти со капацитет за 
истовремен престој до 25 лица. 

За објектите на кои не се однесува одредбата на овој член се применуваат важечките 
мерки, нормативи и стандарди кои се однесуваат на заштита и спасување. 

Задолжително е примена на громобранска инсталација, со цел да нема појава на 
зголемено пожарно оптоварување. 

 
4.1.8.2.2 Заштита и спасување од урнатини 
За заштита на локалитетот од урнатини при урбанистичкото планирање превземени се 

следните мерки: 
- најмало растојание од градежната линија до границата на градежната парцела е 

5,00m; 
- објектите се со кота на венец до 7,0m; 
- при рушење објектот ја зафаќа h/2 од површината околу себе, односно руините се 

целосно во склоп на парцелата; 
- сообраќајната мрежа нема да биде оптоварена со руини и ќе има можност за 

пристап на возила за пожар, прва помош, и т.н. 
Просторот на предметниот плански опфат се наоѓа во зона на VIII° по Меркалиевата скала 

на очекувани земјотреси, што наметнува задолжителна примена на нормативно – правна 
регулатива, со која се уредени постапките, условите и барањата за постигнување на технички 
конзистентен и економски одржлив степен на сеизмичка заштита при изградбата на новите 
објекти. 

Густината на објектите односно нивното растојание е планирано во доменот на 
сеизмичкото проектирање со помали висини на објектите и со поголеми попречни профили на 
сообраќајниците, со што во случај на сеизмичко рушење може да се обезбеди проток на луѓе и 
возила. 

 
4.1.8.2.3. Радиолошка, хемиска и биолошка заштита 
Радиолошката, хемиската и биолошката заштита опфаќа мерки и активности за заштита на 

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

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

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

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

карактеристики на РХБ контаминентите. 
-  
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4.1.8.2.4. Заштита и спасување од поплави 
Заштитата и спасувањето од поплави опфаќа регулирање на водотеците, изградба на 

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

 
4.1.8.2.5. Заштита од неексплодирани убојни и други експлозивни средства 
Согласно Член 80 од Законот за заштита и спасување (Сл.весник на Р.М. бр.36/04, 49/04,  

86/08,  124/10, 18/11, 41/14, 129/15,  71/16, 106/16 и 83/18), заштитата од неексплодирани убојни и 
други експлозивни средства опфаќа пребарување на теренот и пронаоѓање, пронаоѓање на 
неексплодираните убојни средства, обележување и обезбедување на теренот, онеспособување и 
уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други експлозивни средства како и 
транспорт до определеното и уреденото место за уништување и безбедносни мерки за време на 
транспортот. Онеспособување и уништување на сите видови на неексплодирани убојни и други 
експлозивни средства се врши на местото на пронаоѓање, ако за тоа постојат безбедносни услови. 

Ако не се исполнети условите од ставот 2 на овој член, уништувањето на неексплодирани 
убојни и други експлозивни средства се врши на претходно определени и уредени места за таа 
намена. 

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

 
4.1.8.2.6. Спасување од сообраќајни несреќи 
Постојниот пристап до локалитетот е од улицата „Скупи 3-а“. Во овој Детален 

урбанистички план има станбени улици со кои се обезбедува сообраќаен пристап до сите градежни 
парцели. Стационарниот сообраќај е решен согласно Член 59 од 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). Комплетната сообраќајна 
сигнализација на уличната мрежа, како вертикална и хоризонтална треба да е изведена согласно 
прописите од областа на сообраќајот. 

Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош зависи од оддалеченоста на 
најблиската болница или поликлиника, која за овој плански опфат во реонот на Клиничка центар 
Скопје би изнесувал од 5 до 10 мин. 

Временскиот рок за дејствување на пожарните возила зависи од оддалеченоста на 
најблиската противпожарна станица, која за овој плански опфат кој спаѓа во реонот на 
противпожарната единица во Скопје би изнесувал од 5 до 10 мин. 

4.1.8.2.7.  Прва медицинска помош 
Прва медицинска помош опфаќа преземање на мерки и активности за укажување на прва 

медицинска помош со стандардни и прирачни средства на местото на повредувањето - 
заболувањето, медицинска тријажа на повредените и заболените и транспорт до најблиските 
здравствени установи. 

Временскиот рок за дејствување на возилата за брза помош за овој плански опфат во 
реонот на Општа Болница Крушево би изнесувал од 10 до 15 мин. 
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4.1.8.2.8. Заштита и спасување од свлекување на земјиштето 
Со оглед на конфигурацијата на теренот, можно е настанување на свлекување на 

земјиштето. Од тие причини, при изработка на проектната документација, задолжително да се 
изработи елаборат од извршени геомеханички, геолошки и хидролошки испитувања, со што ќе 
може да се предвидат решенија за спречување на свлекувањето на земјиштето. 

 
4.1.9.Мерки за спречување на бариери за лицата со инвалидност 
Составен дел на овој Детален урбанистички план се конкретни мерки за создавање на 

услови за непречено движење на лица со инвалидитет во рамките на планскиот опфат. Ова 
особено се однесува на уредувањето на земјиштето за општа употреба во рамките на планскиот 
опфат, а пред сѐ планираната улична мрежа и јавен паркинг. 

За обезбедување на непречено движење на лицата со инвалидитет, сите јавни пешачки 
површини се планирани со континуирана нивелета без скалести денивелации, со најголем 
подолжен наклон од 8.33%. 

Во зависност од наклонот на рампата, ограничена е нејзината должина и тоа за: 
- наклон од 8,33% или во однос (1:12), максимална должина на рампата е 9м 
- наклон од 6,66% или во однос (1:15), максимална должина на рампата е 12м 
- наклон од 5,0% или во однос (1:20), максималната должина на рампата е 15м 
Во случаите кога е неопходна поголема должина на рампите, треба да се 

планираат одморишта чија што најмала должина треба да е 1,50м, а оптималната должина треба 
да е 1,80м.  

При изработка на проекти за уличната мрежа, на секој пешачки премин треба да се 
предвидат рампи за совладување на денивелацијата помеѓу тротоарот и коловозот со минимална 
широчина од 1м, а оптимална широчина од 1,80м. Најголем наклон на рампата е 20% или во однос 
(1:5), а оптималниот наклон е 8,33% или во однос (1:12) 

Поставувањето на трајна и времена урбана опрема на јавните пешачки површини не смее 
да претставува архитектонска бариера и да го попречува или отежнува пешачкиот сообраќај, а 
особено на лица со инвалидност со колички. 

 
4.1.10. Мерки за заштита на културното наследство 
 
Во рамките на планскиот опфат нема заштитени добра и добра за кои основано се 

претпоставува дека претставуваат културно наследство. 
Сепак, во склад со одредбите на Член 65 од Законот за заштита на културното наследство 

(("Сл.весник на P.M." 6p. 20/04, 115/07, 18/11, 148/11, 23/13, 137/13, 164/13 и 38/14, 44/14, 199/14, 
104/15, 154/15, 192/15, 39/16 и 11/18), ако во текот на изведувањето на градежни, земјоделски или 
други работи се дојде до археолошко наоѓалиште, односно предмети од археолошко значење, 
изведувачот на работите е должен веднаш, а најдоцна во рок од три дена: 

1. Да го пријави откритието во смисла на членот 129 став (2) на овој Законот; 
2. Да ги запре работите и да го обезбеди наоѓалиштето од евентуално оштетување и 

уништување, како и од неовластен пристап и 
3. Да ги зачува откриените предмети на местото и во состојбата во која се најдени. 

Став (2) од Членот 129 од Законот подробно опишува дека случајното откритие на 
заштитено добро или на добро за кое основано се претпоставува дека претставува културно 
наследство се пријавува веднаш и се смета дека е извршено ако пријавата е доставена непосредно 
на надлежната јавна установа за заштита или до Министерството за внатрешни работи. Доколку 
пријавата е доставена до Министерството за внатрешни работи, тоа ја доставува пријавата до 
надлежната јавна установа. 
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6. Графички дел   
ПЛAНСКA ДОКУМЕНТAЦИЈA 

 



75
2
5

4
0
0

4

578

900

1471

1472/13

1472/14

1472/15

1277/2

1472/12

1472/1

R
L

=

1277/3

R
L

=

0.
94

%
84

.3
7 

m
'

1

GRANICA NA NAMENSKA ZONA

P = 0,23 ha

SOOBRA]AJ



75
2
5

4
0
0

4

578

900

1471

1472/13

1472/14

1472/15

1277/2

1472/12

1472/1

R
L

=

1277/3

R
L

=
G

G
P

GGP=

G
G

P

GGP

0.
94

%
84

.3
7 

m
'

3

0

0

1

5

0

2

5

0

2

P = 0,23 ha

NUMERACIJA NA GRADE@NA PARCELA

G.L.
POVR[INA ZA GRADBA OGRAN. SO GRAD. LINIJA

GRADE@NA LINIJA

REGULACIONA LINIJA

GRANICA NA GRADE@NA PARCELA

RL

GGP

SOOBRA]AJ

KATNOST NA OBJEKT

VISINA NA OBJEKTI



75
2
5

4
0
0

4

578

900

1471

1472/13

1472/14

1472/15

1277/2

1472/12

1472/1

R
L

=

1277/3

R
L

=
G

G
P

GGP=

G
G

P

GGP

0.
94

%
84

.3
7 

m
'

3

0

0

1

5

0

2

5

0

3

P = 0,23 ha

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

VISINSKA KOTA

NIVELMAN

NUMERACIJA NA GRADE@NA PARCELA

G.L.
POVR[INA ZA GRADBA OGRAN. SO GRAD. LINIJA

GRADE@NA LINIJA

REGULACIONA LINIJA

GRANICA NA GRADE@NA PARCELA

RL

GGP

SOOBRA]AJ

PLANIRANA VODOVODNA MRE@A

PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA

PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
300

150

250

PLANIRANA TELEKOMUNIKACISKA INSTALACIJA

KATNOST NA OBJEKT

VISINA NA OBJEKTI

0.94%
84.37 m'



75
2
5

4
0
0

4

578

900

1471

1472/13

1472/14

1472/15

1277/2

1472/12

1472/1

R
L

=

1277/3

R
L

=
G

G
P

GGP=

G
G

P

GGP

0.
94

%
84

.3
7 

m
'

3

0

0

1

5

0

2

5

0

4

P = 0,23 ha

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

VISINSKA KOTA

NIVELMAN

NUMERACIJA NA GRADE@NA PARCELA

G.L.
POVR[INA ZA GRADBA OGRAN. SO GRAD. LINIJA

GRADE@NA LINIJA

REGULACIONA LINIJA

GRANICA NA GRADE@NA PARCELA

RL

GGP

SOOBRA]AJ

PLANIRANA VODOVODNA MRE@A

PLANIRANA FEKALNA KANALIZACIJA

PLANIRANA ATMOSFERSKA KANALIZACIJA
300

150

250

PLANIRANA TELEKOMUNIKACISKA INSTALACIJA

KATNOST NA OBJEKT

VISINA NA OBJEKTI

0.94%
84.37 m'


