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Врз основа на одредбите од Законот за урбанистичко планирање 
(„Службен весник на Република Македонија“ број 32/20), а во врска со 
изработка на проектна програма за Урбанистички проект вон опфат на 
урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана (за 
поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 541/2 и 541/3, 
мв. Плоча, КО Драгожани, Општина Битола, ДППТУ „ФОРМИ ЈОРГО“ 
ДООЕЛ Битола го издава следното:    

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ 

За  изработка  на  проектна  програма  за  Урбанистички проект 
вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична 
електрана (за поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 
541/2 и 541/3, мв. Плоча, КО Драгожани, Општина Битола, со технички 
број 11-11/09 од 03.2022 се назначуваат:   

 
Одговорен планер:   

• Јорго Шундовски д.и.а.   

Овластување бр.0.0058   

Работен тим планери соработници :   

• Др. Милена Шундовска Четелева д.и.а.   

Овластување бр.0.0386 ,  

• Сузана Цветаноска д.и.а.   

Овластување бр. 0.0336   

• Зоран Талевски д.и.а.   

Овластување бр. 0.0133   

• Мр. Кристијан Николовски д.и.а. 

• Мр. Дејан Груевски д.и.а. 

• Мр. Александра Наумовска д.и.а. 
 

О б р а з л о ж е н и е 
 

Планерите се должни проектната програма да ја изработат 
Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. бр. 32/20) 
и Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. 
бр. 225/20, 219/21 и 104/22) како и  останатите важечки стандарди и 
нормативи од областа на урбанизмот.     
 

ДППТУ „ФОРМИ ЈОРГО“ ДООЕЛ Битола   
  



 



ПРОЕКТНА ПРОГРАМА 
 

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА 
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРАНА 

(ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТОНАПОНСКИ ПАНЕЛИ НА ЗЕМЈА) НА КП 541/2 
И 541/3, МВ. ПЛОЧА, КО ДРАГОЖАНИ, ОПШТИНА БИТОЛА 

 
 

 

1. Вовед  

Согласно Член 62 од Законот за урбанистичко планирање 
(Службен весник на Р.М. бр. 32/20)  се пристапува кон изработка на 
проектна програма за изработка на Урбанистички проект вон опфат 
на урбанистички план за изградба на фотоволтаична електрана (за 
поставување на фотонапонски панели на земја) на КП 541/2 и 541/3, 
мв. Плоча, КО Драгожани, Општина Битола. 

Урбанистичкиот проект ќе се изработи врз основа на Законот за 
урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. бр. 32/20), 
Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. бр. 
225/20, 219/21 и 104/22), Решението за услови за планирање со арх. бр. 
УП1-15 835/2022 од 06.05.2022год., Условите за планирање на 
просторот кои произлегуваат од Просторен план на РМ со тех. бр. 
Y13722 како и останата законска и подзаконска регулатива која се 
однесува на конкретната намена. 

Оваа проектна програма произлегува од заинтересирано правно 
лице – инвеститор. 

 

2. Содржина 

Урбанистичкиот проект вон опфат на урбанистички план за 
изградба на фотоволтаична електрана на КП 541/2 и 541/3, мв. 
Плоча, КО Драгожани, Општина Битола се изработува согласно Член 
60 и Член 58 став 6 од Законот за урбанистичко планирање (Службен 
весник на Р.М. бр. 32/20). Истиот треба да содржи: 

- Текстуален дел 

- Графички дел и  

- Нумерички дел со податоци сумирани во текстуалниот и 
графичкиот дел на планскиот документ 

 

3. Подрачје на проектниот опфат 

Границата на проектниот опфат е затворена полигонална линија 
со површина од 25098.65m² и е дефиниран со следните координати на 
прекршочни точки: 



Во вака дефинираниот проектен опфат влегуваат КП 541/2 и 
541/3, мв. Плоча, КО Драгожани, Општина Битола  

Врската со опкружувањето на проектниот опфат е пошироко 
регулирана со следните граници: 

- на север: граничи со КП 1499/1 

- на исток:  граничи со КП 541/4, 541/5 и 944 

- на југ:  граничи со КП 1343 

- на запад:  граничи со КП 541/1 
 
На земјиштето опфатено со проектниот опфат на урбанистичкиот 

проект се формира градежна парцела која согласно Член 54, став (4) од 
Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. бр.32/20) 
го задржува статусот на земјоделско, шумско или друго земјиште што го 
имало и пред одобрувањето на урбанистичкиот проект. Спроведувањето 
на конкретниот урбанистички проект ќе биде согласно актуелниот закон 
за градење и другата позитивната законска регулатива од областа на 
градежништвото. 

 

4. Специфични потреби и можности за просторен развој на подрачјето во 

рамки на опфатот 

Со урбанизација на конкретниот опфат ќе се овозможи 
задоволување на потребите на инвеститорот за изградба на 
фотоволтаична електрана (со поставување на фотонапонски панели 
на земја). 

Урбанистичкиот проект ги опфаќа дел катастарските парцели КП 
541/2 и 541/3, мв. Плоча, КО Драгожани, Општина Битола, кои треба да 
се формираат во градежна парцела со намена Е 1.13 – Површински 
соларни и фотоволтаични електрани и површини за градба за 
трафостаници со намена Е1.8 – Инфраструктури за пренос на 
електрична енергија.  

Со урбанистичкиот проект, согласно Член 77 став 1 од  
Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. бр. 
225/20, 219/21 и 104/22), се планира следната поединечна намена:         
Е 1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани. 
Трафостаниците, согласно горенаведениот Правилник, спаѓаат во 
поединечната намена  Е 1.8 - Инфраструктури за пренос на електрична 
енергија и истата претставува комплементарна намена во смисла на 
Член 80 од Правилникот за урбанистичко планирање (Службен весник 
на Р.М. бр. 225/20, 219/21 и 104/22) т. е. со намена што во градежната 
парцела ја дополнува и служи исклучиво за функционирање на 

N X Y N X Y

1 7526034,490 4552483,930 11 7525878,210 4552316,150

2 7526007,750 4552500,760 12 7525883,740 4552301,130

3 7525952,470 4552535,070 13 7526019,890 4552420,370

4 7525823,260 4552398,290 14 7526020,350 4552424,560

5 7525831,050 4552384,880

6 7525841,980 4552365,780

7 7525853,010 4552356,100

8 7525860,390 4552349,260

9 7525860,030 4552341,160

10 7525865,420 4552330,340



утврдената поединечна намена. 

Со изградба на фотоволтаичната електрана ќе се придонесе и ќе 
се обезбеди планиран и контролиран развој на предметниот простор, 
економски развој на поширокот подрачје, со што ќе се дополни 
севкупната рамковна слика од Просторниот план на Република 
Македонија. 

Со предвидената изградба на фотоволтаична електрана нема да 
се предизвика загадување на животната средина. Сите предизвикани 
влијанија на истата ќе бидат во согласност и со целосно почитување 
на позитивната законска регулатива од областа на заштитата на 
животната средина, Условите за планирање на просторот со тех. бр. 
Y13722 и издаденото Решение од Министерството за животна средина 
и просторно планирање со арх. бр. УП1-15 835/2022 од 06.05.2022 год. 

Постојната инфраструктура, доколку ја има на локалитетот, 
потребно е да се вклопи со планско-проектните потреби, а додека за 
предвидената класа на намена Е 1.13 – Површински соларни и 
фотоволтаични електрани потребно е да се дефинираат приклучни 
точки на основните водови во согласност со податоците, 
информациите и мислењата од државните органи, институции, 
установи и правни лица кои вршат јавни надлежности согласно Член 
47 од Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. бр. 
32/20) 

Согласно Член 95 став 5 од Правилникот за урбанистичко 
планирање (Службен весник на Р.М. бр. 225/20, 219/21 и 104/22) не 
се предвидува категоризиран сообраќаен пристап и друга 
инфраструктура. 

 

5. Општи и посебни цели на проектирањето и програмските 
содржини кои треба да бидат предмет на проектирање 

 

Основната цел на изработката на Урбанистички проект вон 
опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична 
електрана (за поставување на фотонапонски панели на земја) на 
КП 541/2 и 541/3, мв. Плоча, КО Драгожани, Општина Битола е 
согласно прописот за урбанистичко планирање од Член 24 од Законот 
за урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. бр. 32/20) преку 
која се овозможува: 

- Рационално користење на просторот 

- Максимално вклопување на инфраструктурата и објектите со 
теренот 

- Оформување на препознатлива амбиентална средина 

- Почитување и заштита на правото на човекот на приватност 

- Почитување и надградување на пејсажните вредности 

- Оформување на културен пејсаж 

- Вградување на заштитни мерки 

- Почитување на законските прописи, стандарди и нормативи 
во планирањето. 



Определувањето на сите параметри за градбите кои се 
предвидуваат во рамки на проектниот опфат со  Урбанистички проект 
вон опфат на урбанистички план за изградба на фотоволтаична 
електрана (за поставување на фотонапонски панели на земја) на 
КП 541/2 и 541/3, мв. Плоча, КО Драгожани, Општина Битола 
согласно Закон за урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. 
бр. 32/20), Правилник за урбанистичко планирање (Службен весник на 
Р.М. бр. 225/20, 219/21, 104/22), Закон за градење (Службен весник на 
Р.М. бр. 70/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 
187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 
35/18, 64/18, 168/18, 244/19, 18/20, 279/20) ќе биде основ за издавање 
на одобрение за градење. 
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