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               С О Д Р Ж И Н А : 
 
 

· Општ дел 
Лиценца за изработување на урбанистички планови  
Документ за регистрирана дејност-Тековна состојба 
Решение за одговорен планер 
Овластување за изработување на урбанистички планови 

 
 

· Проектна Програма 
                    
                     Текстуален дел 

Вовед 
Опис на подрачјето на проектниот опфат  
Можности за просторен развој 
Општи и посебни цели 

   Намени и програмски содржини 
    Инфраструктура 

  Методологија 
                       Содржина на урбанистичкиот проект 
 
                    
 Графички дел  
Ажурирана геодетска подлога со граница на проектен опфат ... 1:500 
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Врз основа на  Законот за урбанистичко планирање (сл.Весник на РСМ бр. 32/20)  
ДПТУИ ИДЕА-КОНСАЛТИНГ дооел Струмица го издава следното: 

 
 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРЕН ПЛАНЕР 
 
 
 

За изработка на Проектна програма за  Урбанистички проект  вон опфат на 
урбанистички план за дел од КП 3239/1 ; дел од КП 3240;дел од КП 3241; дел од КП 
3242 ; дел од КП 3242/1 ; дел од КП 3242/2 ; дел од 3242/3; КП 3242/4; и дел од КП 

3249  КО БОГДАНЦИ-ВОНГРАД    ,Општина Богданци   
како одговорен планер се назначува: 

 
 
 
 

.д.и.а Лилјана Ивановска Овластување број 0.0454 
 
 
 
 
 

Планерот е должен проектот  да го изработи согласно Законот за урбанистичко 
планирање(сл.Весник на РСМ бр. 32/20)  , како и другите важечки прописи и нормативи од 
областа на урбанизмот. 

 
 
 
 
Септември 
2021 
Струмица

 
 
 
 
Управител д.и.а. 
Лилјана Ивановска 
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ПРОЕКТНА  ПРОГРАМА  

 

за Урбанистички проект  вон опфат на урбанистички план за дел од КП 3239/1 ; 
дел од КП 3240;дел од КП 3241; дел од КП 3242 ; дел од КП 3242/1 ; дел од КП 
3242/2 ; дел од КП 3242/3; КП 3242/4; и дел од КП 3249  КО БОГДАНЦИ-
ВОНГРАД  ,Општина Богданци   

Вовед 
Изработката на Урбанистичкиот проект ќе се изработи во согласност со 

просторните можности, постојната состојба, Планската Програма, како и  според 
Условите за планирање на просторот. 

 Проектната програма е изработена согласно член 62  од Законот за урбанистичко 
планирање (сл.Весник на РСМ бр. 32/20), 

Финансирањето на урабанистичкиот проект се врши согласно член 40 став 4 од 
Законот за  урбанистичко планирање (сл.Весник на РСМ бр. 32/20). 

  
ОПИС  НА ПОДРАЧЈЕТО НА ПРОЕКТНИОТ ОПФАТ:  

- Проектниот опфат е вон опфат на урбанистички план . 
- Проектниот опфат на Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план   

ги  опфаќа дел од КП 3239/1 ; дел од КП 3240;дел од КП 3241; дел од КП 3242 ; дел 
од КП 3242/1 ; дел од КП 3242/2 ; дел од КП 3242/3; КП 3242/4; и дел од КП 3249  КО 
БОГДАНЦИ-ВОНГРАД 

-   Вкупната површина на проектниот  опфат изнесува 16469м2 ,односно 1.6469 ha,  
     -   Границите на проектниот  опфат се детално прикажани во графичкиот прилог на  
         Проектната програма. 
      -  На североисточната граница проектниот опфат граничи со проектниот  опфат на 
Одобрен Проект за инфраструктура на пристапен пат до ,,Парк за ветерни елктрани 
Богданци,,,Општина Богданци,за кој се изработени услови за планирање на просторот 
Y22711 

 -Во непосредна близина е изградена електро-дистрибутивна мрежа. 
 -Теренот во планскиот опфат е терен  со пад со висински коти прикажани со 
детални точки од ажурираната подлога и се движат од 119,00мнв до 131.31мнв . - 
Пристапот до проектниот опфат е преку КП 8190/3 КО БОГДАНЦИ-ВОНГРАД на која има 
изведен   пат.  
МОЖНОСТИ ЗА ПРОСТОРЕН РАЗВОЈ 

Според анализата на постојната состојба, Проектната програма, можностите за просторен 
развој треба да се движат во следните насоки: 
• Усогласување на УП со поставките на Просторниот план на РМ кои ќе бидат дефинирани 
во Условите за планирање на просторот 
• Рационално искористување на градежното земјиште 
• Оптимално димензионирање и изградба на електро-енергетската инфраструктура 
• Дефинирање на заштитни коридори на инфраструктурните водови 
• Рационално користење на земјиштето и градбите со имплементација на услови за 
заштита и спасување и заштита на животната средина 
 
ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЦЕЛИ 

Цел на изработката на УП е да се урбанизира проектниот опфат со мали градби  за 
производство на електрична енергија со намена  Е1.13-површински соларни и 
фотоволтаични електрани . 
Останатите архитектонско урбанистички параметри се дефинираат согласно одредбите 
од Условите за планирање и законската регулатива.  

 Дефинирање на сите урбанистички, архитектонски и комунални параметри да се 
изработат според Правилникот за урбанистичко планирање (.сл.Весник на РСМ 
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225/20;219/21) 
 Урбанистичкиот проект представува основен развоен документ, со крајна цел преку :  
• Рационално користење на земјиштето  
• Максимално вклопување на инфраструктурата со теренот  
• Вградување мерки за заштита на природата и животната средина  
• Вградување мерки за заштита и спасување  
• Почитување на законските прописи, стандарди и нормативи во планирањето  
 
 
НАМЕНИ И ПРОГРАМСКИ СОДРЖИНИ 

Класи  на намена: 
Планираните намени во рамките на проектниот опфат за Урбанистички проект вон 
опфат на урбанистички план се следните : 

Намената е дефинирана  Според  член 58 став 3 точка 14 од Правилникот за урбанистичко 
планирање(сл.Весник на РСМ бр. 225/20), мали градби за производство на енергија 
,односно согласно класификацијата на намени според член 77 од Правилникот за 
урбанистичко планирање(сл.Весник на РСМ бр. 225/20) ,намената се дефинира: 
 
Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ 
 
(Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија-
фотоволтаични  електрани со инсталирана моќност до 1MW ) 

ИНФРАСТРУКТУРА 
Инфраструктурното решение да се изработи според важечките прописи и да се 

прибават потребните Мислења и согласности од надлежните Институции. 
Да се прибават сите потебни податоци и мислења од надлежните Институции и 

комунални претпријатија, според Законот за урбанистичко планирање (сл.Весник на РСМ 
бр. 32/20), и истите да се вградат во проектот. 

 
 МЕТОДОЛОГИЈА 

Основа за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план  ќе 
бидат Условите за планирање на просторот од просторниот план на РМ, и оваа 
Проектна програма. 
Планот ќе се изработи врз основа методологијата, која произлегува од одредбите 
утврдени со:  
• Законот за урбанистичко планирање, (Сл.весник на РСМ бр. 32/20) 
 • Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20;219/21) 
• други законски и подзаконски акти поврзани со областа на урбанистичкото планирање  
При изработката на Урбанистичкиот проект, ќе бидат почитувани сите податоци и 

информации добиени од органите на државната управа, јавните претпријатија и други 
субјекти. 
СОДРЖИНА НА УРБАНИСТИЧКИОТ ПРОЕКТ 

Урбанистичкиот Проект да се изработи согласно одредбите утврдени со Законот за 
урбанистичко планирање, (Сл.весник на РСМ бр. 32/20), Правилникот за урбанистичко 
планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20;219/21) и другата законска регулатива што го 
допира планирањето и намената на просторот. 

 
Изработил 
м-р. арх. Лилјана Ивановска,  
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ПЛАНЕР

LILJANA IVANOVSKA,дипл. инж. арх.,ОВЛ.БР. 0.0454

D.P.T.U.I."IDEA-KONSALTING"d.o.o.e.l.
ul.Bra}a Miladinovi br.41Strumica tel.034/552002  

lileivan@t-home.mk

РАЗМЕР:

Р = 1 :500
ЛИСТ БРОЈ:ДАТА:

УПРАВИТЕЛ:

LILJANA IVANOVSKA  д.и.а.

Технички број:

             03-170/2021

НОЕМВРИ 2021

СОРАБОТНИЦИ

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА  ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ

НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од КП3239/1 ;дел од КП 3240; дел од КП 3241;

дел од КП 3242;дел од  КП 3242/1;дел од  КП 3242/2;дел од  3242/3;КП 3242/4 и

дел од КП 3249,  КО БОГДАНЦИ-ВОНГРАД,Општина Богданци

со намена: Е1.13-ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ

(Градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на

енергија-фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 1MW )
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ПРОЕКТНА ПРОГРАМА

ГРАНИЦА И СОДРЖИНА  НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ

ГРАНИЦА НА ПРОЕКТЕН ОПФАТ  16469m2

Е1.13

ПОВРШИНСКИ СОЛАРНИ И ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ

ПРАВНО ЛИЦЕ ИЗРАБОТУВАЧ НА ПРОЕКТОТ

ДПТУИ ИДЕА -КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ СТРУМИЦА

лиценца за иработување на урбанистички планови бр .0081

одговорно лице Lилјана Ивановска

NASLOV NA PLANOT:

SODR@INA NA CRTE@:

НАРАЧАТЕЛ:    САНДЕ ПЕШКОВ
       ул.Маршал Тито бр.82 Богданци

Е1.13
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