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Врз основа на Законот за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ број 

32/20) и Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен 

весник на РМ број 225/20), Правилник за поблиска содржина, форма и начин на 

обработка на ГУП, ДУП, УПС, УПВНМ и Регулациски план на ГУП, формата, содржината 

и начинот на обработка на урбанистичко – плански документации и АУП и содржината, 

формата и начинот на обработка на Проектот за инфраструктура (Сл.Весник на РМ 

бр. 142/15), Правилник за начинот на спроведување на постапката за изработување и 

донесување на урбанистички планови, регулациски планови на генерални 

урбанистички планови, урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни 

документации во електронска форма (Сл.Весник на РМ бр.111/15), а во врска со 

изработка на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН 

ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г5.6 РИБНИЦИ НА КП 1560 КО 

НЕЖИЛОВО,ОПШТИНА ЧАШКА,  УРБАН ПРОЕКТИНГ дооел – Велес  го издава следното  

РЕШЕНИЕ 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПЛАНЕРИ 

За изработка на ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН 

ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН СО НАМЕНА Г5.6 РИБНИЦИ НА КП 1560 КО 

НЕЖИЛОВО,ОПШТИНА ЧАШКА со технички бр. 69/20, како планер се назначува: 

БИЉАНА ТАСЕВА диа, овластување бр. 0.0367 

Планерите се должни планската документација да ја изработат согласно Законот за 

урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ број 32/20) и Правилникот за 

стандарди и нормативи за урбанистичко планирање (Службен весник на РСМ број 

225/20),Правилник за поблиска содржина, форма и начин на обработка на ГУП, ДУП, 

УПС, УПВНМ и Регулациски план на ГУП, формата, содржината и начинот на обработка 

на урбанистичко – плански документации и АУП и содржината, формата и начинот на 

обработка на Проектот за инфраструктура (Сл.Весник на РМ бр. 142/15), Правилник за 

начинот на спроведување на постапката за изработување и донесување на 

урбанистички планови, регулациски планови на генерални урбанистички планови, 

урбанистичко-плански документации и урбанистичко-проектни документации во 

електронска форма (Сл.Весник на РМ бр.111/15),како и другите важечки прописи и 

нормативи од областа на урбанизмот.  

 

    УПРАВИТЕЛ 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА  

Текстуален дел 

 



nPOEKTHA nPOrPAMA 3A ~3PA60TKA HA YP6AH~CT~4K~ nPOEKT BOH Onct>AT HA 
YP6AH~CT~4K~ nJlAH CO HAMEHA rS.G P~6H~U,~ HA Kn 1560 KO HE>K~JlOBO,OnWT~HA 4AWKA 

1. BoBeA 
npoeKTHaTa nporpaMa Tpe6a Aa 0803MO>KI-1 l-13pa6oTKa Ha YP6AHI-1CTitP-IKI-1 nPOEKT BOH Onc:t>AT HA 

YP6AHI-1CTI-1YKI-1 nJlAH CO HAMEHA r5.6 PI-16HI-11...ll-1 HA Kn 1560 KO HE>t<l-1/lOBO, OnWTI-lHA YAWKA. 
Yp6aHI-1CTI-14KO npoeKTHaTa AOKyMeHTau,l-lja t<e ce 1-13pa60TI-1 8p3 ocHo8a Ha MeTOA0110r!-1jaTa Koja 

npo1-1311ery8a OA OAPeA61-1Te yT8PAeHI-1 co 3aKOHOT 3a yp6aHI-1CTI-14KO nllaH!-1paH>e (C11y>t<6eH 8eCHI-1K Ha 
Peny6111-1Ka C.MaKeAOHI-lja, 6poj 32/20) 1-1 npa81-111HI-1K 3a yp6aHI-1CTI-14KO nJ1aH!-1pal-be (C11y>t<6eH 8eCHI-1K Ha 
Peny6111-1Ka C.MaKeAOHI-lja, 6p. 225/20) . 

Cor11acHo OAPeA61-1Te Ha Y11eH 42 OA co 3aKOHOT 3a npocTopHo 1-1 yp6aHI-1CTI-14KO nJlaHI-lpaH>e 
(C11y>t<6eH 8eCHI-1K Ha Peny6111-1Ka MaKeAOHI-lja, 6poj 32/20), 3a corJ1eAy8aH>e Ha nJ1aHCKI-1Te MO>KHOCTI-1 3a 
nllaH1-1paH>e Ha npocropoT, OAHOCHO 3a l-13rDT8y8aH>e Ha npoeKT 3a 1-lH<j>pacrpyKypa, noTpe6Ho e Aa ce 
o6e36eAaT Yci1081-1 3a nJ1aH!-1paH>e Ha npocropoT. 

Yp6aHI-1CTI-14KI-10T npoeKT 80H on<j>aT Ha yp6a HI-1CTI-14 KI-1 n11aH ce 1-13pa60TY8a 3a noeA!-1He4HI-1 rpaA61-1 1-1 
1-lH<j>pacrpyKTYPI-1 OA AP>Ka8HO 1-1 JlOKallHO 3Ha4el-be 80H HaCeJleHI-1 MeCTa 1-1 80H on<j>aT Ha yp6aHI-1CTI-14KI-1 
nllaH081-1, COrllaCHO YlleH 58 OA npa81-111HI-1KOT 3a yp6aHI-1CTI-14KO nJ1aH!-1pal-be (C11y>t<6eH 8eCHI-1K Ha Peny611!-1Ka 
C.MaKeAOHI-lja, 6p. 225/20). 

npocTOpoT Ae<j>I-1HI-1paH 3a 1-13pa60TKa Ha YP6AHI-1CTI-1YKI-1 nPOEKT BOH Onc:t>AT HA YP6AHI-1CTI-1YKI-1 
nnAH CO HAMEHA r5.6 PI-16HI-1L.I,I-1 HA Kn 1560 KO HE>t<l-lnOBO,OnWTI-lHA YAWKA 3a<j>at<a no8pWI-1Ha OA 
3725,43 M2

, OAHOCHO 0.37Xa. 

2. npoeKTHa nporpaMa 
nPEAMET: npoeKTHa nporpaMa 
nPOEKT: YP6AHI-1CTI-1YKI-1 nPOEKT BOH Onc:t>AT HA YP6AHI-1CTI-1YKI-1 nnAH CO HAMEHA r5.6 

PI-16HI-1L.I,I-1 HA Kn 1560 KO HE>t<l-lnOBO,OnWTI-lHA YAWKA 
nOKAU,I-lJA: Kn 1560 KO He>t<l-111080, OnWTI-lHA YAWKA 

3. Omtc Ha npoeKTHl-'IOT on<j>ar 
noKa/11-lTeTOT ce Haofa 80 KO He>KI-111080, Ha Tep1-1T0p1-1ja Ha OnWTI-1Ha YawKa. noApa4jeTO He e 

On<j>aTeHO CO 8a>Ke4Ka nJlaHCKa AOKyMeHTaU,I-lja . 

Yp6a HI-1CTI-14KI-10T npoeKT e 1-13pa6oTeH 1-1 80 CKJlaA CO 3aAaAeH!-1Te OnWTI-1 1-1 noce6HI-1 yC/1081-1 OA 
Ha8eAeHara sa>t<e4KaTa nJlaHCKa AOKyMeHTau,l-lja, KaKo 1-1 cor11acHo Y11eH 58 cTas (2) T04Ka 1 OA 3aKoHOT 3a 
yp6aHI-1CTI-14KO nllaHI-lpaH>e (, Cily>t<6eH secHI-1K Ha PCM" 6poj 32/20), KaKo 1-1 ocraHaTaTa pe11esaHTHa 
n031-1TI-1BHa 3aKoHcKa 1-1 nOA3aKOHCKa pery11aT1-1Ba OA o611acTa Ha yp6aHI-1CTI-14KOTO nllaH!-1paH>e 1-1 npoeKTI-lpaH>e. 
Yp6aHI-1CTI-14KI-10T npoeKT e 1-13pa6oTeH Ha OCHOBa Ha YlleH 54 OA npaBI-111HI-1KOT 3a yp6aHI-1CTI-14KO nllaH!-1pa1-be 
(C11y>t<6eH 8eCHI-1K Ha PCM" 6poj 225/20) . 

Bo paMKI-1Te Ha npoeKTHI-lOT on<j>aT co HaMeHa r5.6 Tpe6a Aa ce Ae<!>I-1HI-1pa nospw1-1Ha 3a rpaA6a co 
HaMeHa r5 .6 P1-16HI-1U,I-1 OAHOCHO noTpe6HO e Aa ce 1-13pa60TI-1 YP6AHI-1CTI-1YKI-1 nPOEKT BOH Onc:t>AT HA 
YP6AHI-1CTI-1YKI-1 nJlAH CO HAMEHA r5.6 PI-16HI-1L.I,I-1 HA Kn 1560 KO HE>t<l-lnOBO,OnWTI-lHA YAWKA. 

Bo rpaHI-1U,aTa Ha npoeKTHI-lOT on<j>aT ce on<j>aTeHI-1 KaTacTapcKI-1Te napu,e111-1 Kn 1560 KO 
HE>t<l-lnOBO, OnWTI-lHA YAWKA . 1-lcraTa ce ABI-1>1<1-1 KaKO WTO ClleAI-1: 

Ha cesep rpaHI-141-1 co Kn 15511-1 peKa 6a6yHa 
Ha 3anaA rpaHI-141-1 co Kn 1553/ 1, Kn 1553/2, Kn 1559/ 1, Kn 1559/ 2 
Ha jyr rpaHI-141-1 co Kn 1630, Kn 1631; 
Ha 1-lCTOK rpaHI-141-1 co Kn peKa 6a6yHa 1-1 np1-1craneH naT 41-lj n poeKT 3a 1-lH<j>paCTPYKTYPa e so 

<j>a3a Ha OA06pysaH>e. 
rpaHI-1U,aTa Ha npoeKTHI-lOT on<j>aT MO>Ke Aa ce on1-1we 1-1 npeKy KOOPA1-1HaTI-1Te Ha npeKpWHI-1Te 

T04KI-1, KaKO WTO CJleAI-1 : 



N X y 

1 7538416,98 4610520,42 

2 7538410,22 4610543,36 

3 7538408,18 4610557,49 

4 7538411,08 4610578,51 

5 7538389,65 4610589,92 

6 7538393,31 4610567,83 

7 7538387,18 4610548,98 

8 7538381,89 4610533,94 

9 7538373,8 4610518,47 

10 7538364,04 4610502,35 

11 7538354,97 4610489,69 

12 7538367,4 4610490,1 

13 7538380,68 4610485,35 

14 7538410, 87 4610475,87 

15 7538423,94 4610464,63 

16 7538421,48 4610490,81 

8KynHaTa n06pW111Ha Ha npOeKTHHOT on<t>aT 60 paMKII1Te Ha Onii1WaHII1Te rpaHII1U,II1 
1113Hecy6a 3725,43 M2, OAHOCHO 0.37Xa. nep111MeTapOT Ha npoeKTHII10T on<t>aT 1113HeCy6a 325.39M'. 3eMjii1WTeTO 
Ha on<t>aToT e 60 np1116aTHa concT6eHoCT (Kn 1560} cornacHo 111MOTeH 11111CT co 6poj: 214 KO He>+<l-111060. 

CornacHo pa360jHHTe nnaH06111 111 noTpe6111 Ha 111H6eCTII1TOPII1Te, noTpe6Ho e Aa ce 
1113pa60TII1 YP6AHI!1CTI!1'-IKI!1 nPOEKT BOH On<t>AT HA YP6AHI!1CTI!1'-IKI!1 nnAH CO HAMEHA r5.6 Pli16Hii1LI,Ii1 HA Kn 
1560 KO HE>t<lilnOBO, OnWTI!IHA '-IAWKA, a 60 ce 60 CKilaA CO 411eH06111Te 58- 62 OA 3aKOHOT 3a yp6aH111CTII14KO 
nnaH111paH>e (,Cny>+<6eH 6eCHII1K Ha PCM" 6poj 32/20} 111 Ha ocHo6a Ha '-lneH 54 OA npa6HI1HII1KOT 3a yp6aHHCTII14KO 
nnaH111paH>e (Cny>+<6eH 6eCHII1K Ha PCM" 6poj 225/20},KaKo 111 OAPeA6111Te OA npoCTopH1110T nnaH Ha Peny611111Ka 
MaKeAOHII1ja, 111CKa>+<aHH npeKy Ycll06111Te 3a nnaH111paH>e, PeweHII1eTo 3a ycno6111 3a nnaH111paH>e 111 
A>+<yp111paHaTa reoAeTcKa noAJ1ora. 

4. npoeKTHH 6apaH>a 3a rpaA6HTe 60 paMKHTe Ha npoeKTHHOT onct>aT 
n pOCTOpOT 60 paMKHTe Ha npoeKTHII10T on<t>aT Tpe6a Aa Ce nllaHHpa 3a HaMeHa r5.6-pii16HI-1U,II1 

OAHOCHO noTpe6Ho e Aa ce <t>opM111pa rpaAe>+<Ha napu,ena. 
npoeKTHOTO peweHII1e Ha yp6aHII1CTII14KI-10T npoeKT Tpe6a Aa 6111Ae OCH06a 3a noHaTaMOWHa 

1113pa60TKa Ha OCH06HII1 npoeKTII1 3a rpaA6aTa. 

5. MeTOAOilOrHja 
Yp6aHII1CTII14KII10T npoeKT Aa ce 1113pa6oTII1 60 cornacHOCT co 3aAaAeHII1Te ycno6H co 6a>+<e4KaTa 

nnaHCKa AOKyMeHTaU,II1ja, KaKo 111 co 3aKoHOT yp6aHHCTII14KO nnaH111paH>e (,,Cny>+<6eH 6eCHHK Ha PCM" 6poj 
32/20}, npa611111HII1KOT 3a yp6aHII1CTII14KO nnaH111paH>e (,,Cny>+<6eH 6eCHII1K Ha PCM" 6poj 225/20}, KaKo 1-1 

OCTaHaTaTa pelle6aHTHa n03111TII16Ha 3aKOHCKa 111 nOA3aKOHCKa perynaTII16a OA 06/laCTa Ha yp6aHII1CTII14KOTO 
nnaH111paH>e 111 npoeKT111paH>e. 

ra6pl-1e/la AII1M06CKa Cn~qa;;;;, 
KYnEHOBLI,Iil AOOEn c.He>+<l-111060 '-lawKa 
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Услови за планирање на просторот за изработка на УП ПГВНМ со намена Г5.6 Рибници,  
КО Нежилово, Општина Чашка 

Агенција за планирање на просторот 1  

УСЛОВИ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ 

ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА 

 ПОЕДИНЕЧНИ ГРАДБИ ВОН НАСЕЛЕНИ МЕСТА  

со намена Г5.6 Рибници, на КП 1560, КО Нежилово  

ОПШТИНА ЧАШКА  

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.  

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.  
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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 Урбанистички проект за поединечни градби вон 
населени места со намена Г5.6 Рибници, на КП 1560, КО Нежилово, 
Општина Чашка. Површината на планскиот опфат изнесува 0,37 ha, и 
зафаќа земјоделско земјиште: нива. 

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 
промоцијата, или соодветниот третман на културното богатство согласно со 
неговата културолошка и цивилизациска важност и значење. 
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Природни и климатски карактеристики 
Природните карактеристики на едно подрачје претставуваат збир на 

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

Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот 
се наоѓа југоисточно од населено место Папрадиште на надморска 
височина од 630метри. 

Во околината каде се наоѓа предметната локација, преовладува 
измената умерено-континентална клима, но во однос на врнежите па и на 
температурата на воздухот во одредена мера се добиваат карактеристики и на 
модифицирана медитеранска клима. На високите планински масиви изразено е 
влијанието на планинската клима.  

Температурните влијанија покажуваат различни вредности во однос на 
надморската височина. Средната годишна температура во долината на Вардар 
изнесува 13,50С, на надморска висина од 400m таа има вредност од 130С, на 
650m.n.v. 120С, на 1000m.n.v. 100С, на 1500m.n.v. 70С. Најстуден месец во 
годината е јануари со просечна месечна вредност од 1,80С, која температура се 
намалува со зголемувањето на надморската висина, а најтопол месец е јули со 
просечна вредност од 24,40С, која исто така опаѓа со надморската височина. 

Врнежите на подрачјето покажуваат голема неуедначеност. Практично,се 
издвојуваат две зони во кои промената на годишните врнежи со височината е 
различна. Првата зона го опфаќа просторот источно и западно од Вардар до 
граничната линија која се пружа паралелно со Вардар почнувајќи од Рлевци 
преку Сливник, Горни Раковец, Долни Раковец до Буселци, потоа на ЈЗ преку 
Ново Село, Стари Град, Мартулци до Ореов Дол. Просечната годишна 
количина на врнежи изнесува на: 500m.n.v. 700mm, на 800m.n.v. 800mm на 
1150m.n.v. 900mm, на 1500m.n.v. 1000mm и на 1800m.n.v. 1100mm. Просечната 
годишна количина изнесува 427mm воден талог. 

Ветровите се јавуваат од сите правци, меѓутоа, преовладуваат од 
северен и СЗ правец. Северниот ветер се јавува со просечна честина од 168‰ 
годишно и средна годишна брзина од 2,7m/sek. Северозападниот ветер се 
јавува со годишна честина од 152‰, и средна годишна брзина од 2,9m/sek. со 
максимум, во месец јули и минимум за ноември. Просечната годишна честина 
на тишините изнесува 427‰. 

Подрачјето на општината според досегашните сеизмолошки 
истражувања, спаѓа во терени подложни на чести и силни земјотреси 
предизвикани како од подалечните епицентрални жаришта (Пехчевско - 
Скопско и Валандовско) така и од локалните. Јачината на досега случените 
земјотреси на подрачјето на општината како резултат од подалечните жаришта 
била со интензитет од 7 - 80 по Меркалиевата скала. Површински целата 
територија на општината се карактеризира со 70, освен југоисточниот дел од 
Градско до Негорци каде интензитетот на случените потреси изнесувал до 80. 

Податоците се од мерна станица Велес. 



Услови за планирање на просторот за изработка на УП ПГВНМ со намена Г5.6 Рибници,  
КО Нежилово, Општина Чашка 

Агенција за планирање на просторот 4  

Економски основи на просторниот развој 
Концептот на планиран развој и просторна разместеност на економските 

дејности во "Просторниот план на Република Македонија" се темели на 
дефинираните цели на економскиот развој во “Националната стратегија на 
економскиот развој”, определбите за рационално користење на потенцијалите и 
погодностите на развојот, поставеноста на системот на населби, како и 
политиката за порамномерна и порационална просторна организација на 
производните и услужни дејности.  

Според економската структура, фазата од развојот во која се наоѓа 
економијата, степенот на расположивоста на факторите, економските состојби 
и економската позиција на Државата во светот, идниот развој на македонската 
економија е детерминиран од насоките и комбинацијата на инвестициите со 
другите развојни фактори.  

Со разместувањето на производните и услужни дејности и со 
агломерирањето на населението во просторот, се формираат центри-полови на 
развојот како што е Градот Велес со гравитационо влијание врз планскиот 
опфат на локацијата за која се наменети Условите за планирање на просторот.  

При спроведувањето на стратегијата за организација и користење на 
просторот за економските 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. 

Реализацијата на Урбанистички проект за поединечни градби вон 
населени места со намена Г5.6 Рибници, КО Нежилово во Општина Чашка 
на површина од 0,37 ha, согласно определбите од "Просторниот план на 
Република Македонија" треба да базира на законитостите на пазарната 
економија и примена на релевантната законска регулатива од областа на 
заштитата на животната средина, особено превенција и спречување на 
негативните влијанија врз животната средина. 

Користење и заштита на земјоделско земјиште 
Зачувувањето, заштитата и рационалното користење на 

земјоделското земјиште е основна планска определба и главен предуслов за 
ефикасно остварување на производните и другите функции на земјоделството, 
а конфликтните ситуации кои ќе произлегуваат од развојот на другите 
стопански и општествени активности ќе се решаваат врз основа на критериуми 
за глобална општествено-економска рационалност и оправданост со што ќе се 
постигнат следните зацртани цели: 

− Запирање на тенденциите на прекумерна и стихијна пренамена на 
плодните површини во непродуктивни цели; 

− Зголемување на продуктивната способност на земјоделското земјиште и 
подобрување на структурата на обработливите површини во функција на 
поголемо производство на храна; 

− Привремено или трајно исклучување од процесот на производство на 
храна на терените каде концентрацијата на токсични материи од 
сообраќајни коридори во земјиштето, воздухот и водата се над 
дозволените норми; 

− Рекултивирање и враќање на деградираното земјиште во земјоделска 
намена со мелиоративни и агротехнички зафати; 
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− 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 
државата е поделен во 6 земјоделско-стопански реони и 54 микрореони.  

Предметната локација припаѓа на Медитерански или Повардарски 
земјоделско стопански реон кој е поделен на Јужно медитерански со 2 
микрореони и Централно-медитерански со 10 микрореони. 

При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување 
и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредувањето на 
земјиштето и утврдување на нормите и стандарди за градба. Меѓу 
приоритетните определби на Просторниот план е заштитата на земјоделското 
земјиште, а особено стриктното ограничување на трансформацијата на 
земјиштето од I-IV бонитетна класа за неземјоделско користење, како и 
зачувување на квалитетот и природната плодност на земјиштето. Предметната 
локација зафаќа земјоделско земјиште – нива.  

Пренамената на земјоделското земјиште се регулира со Законот за 
земјоделско земјиште. Доколку при изработка на урбанистичко планската 
документација 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): „Полог”, „Скопје”, 
„Треска”, „Пчиња”, „Среден Вардар”, „Горна Брегалница”, „Средна и Долна 
Брегалница”, „Пелагонија”, „Средна и Долна Црна”, „Долен Вардар”, „Дојран”, 
„Струмичко Радовишко”, „Охридско - Струшко”, „Преспа“ и „Дебар”. Оваа 
поделба овозможува пореално да се согледаат расположивите и потребните 
количини на вода за одреден регион. 



Услови за планирање на просторот за изработка на УП ПГВНМ со намена Г5.6 Рибници,  
КО Нежилово, Општина Чашка 

Агенција за планирање на просторот 6  

Планскиот опфат на градбите со намена Г5.6 (рибници) во КО Нежилово, 
Општина Чашка, припаѓа на водостопанското подрачје „Среден Вардар” кое го 
опфаќа сливот на реката Вардар, од вливот на река Пчиња до водомерниот 
профил „Демир Капија”, без сливовите на реките Брегалница и Црна Река. На 
ова подрачје припаѓаат сливовите на десните притоки Тополка, Бабуна, Луда 
Мара и Бошава и на левите притоки Отавица и Иберијска Река. 

За целосно искористување на постојниот хидролошки потренцијал на 
водотеците во ВП „Среден Вардар” изградени се акумулациите Младост на 
река Отавица и Лисиче на реката Тополка. Водите од акумулацијата Младост 
се наменети за наводнување на земјоделските површини во Велешко Поле, а 
од акумулацијата Лисиче се водоснабдува населението во Градот Велес и 
околните села. 

Во наредниот период се предвидува изградба на акумулациите: Велес, 
Бабуна II, Згрополци, Градско, Кукуречани, Криволак, Дуброво и Демир Капија 
на реката Вардар, потоа акумулацијата Бабуна на река Бабуна и Венец на река 
Изворчица. 

Друг значаен ресурс на води се подземните води чија издашност зависи 
од климатските, морфолошките и хидрогеолошките карактеристики на 
просторот. Овие води поради високиот квалитет со кој најчесто се одликуваат, 
имаат големо значење за покривање на потребите од вода, но потребно е 
нивно дополнително истражување. 

Планскиот опфат на рибниците се наоѓа во горниот слив на реката 
Бабуна каде водата се одликува со висок квалитет. Капацитетот на рибникот и 
неговото функционирање не треба да ја нарушат природната рамнотежа во 
постојниот екосистем. 

За заштита на квалитетот на водата и крајбрежниот простор 
активностите треба да се насочат кон: 

− Одржување и унапредување на крајбрежната вегетација; 

− Избегнување на активности кои можат да предизвикаат ерозија и 
ерозивни процеси. Урбанистичко планското менување на просторот 
треба да се одвива во насока на запазување, одржување и 
унапредување на постоечката крајбрежна вегетација со цел да се 
спречат ситуации на појава на ерозивни процеси. 

− Забрана на фрлање на отпад во речните корита; 

− За заштита на просторот на крајбрежјето на водотеците изработката на 
планската документација да е во согласност со Законот за води. 

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 државата. При тоа приоритет се дава на намалување на 
увозната зависност на енергенти и енергија, односно задоволување на 
потрошувачката со домашно производство. 

Според статистичките податоци последниве години во РС Македонија 
над 30% од потрошената електрична енергија е од увозно потекло за што се 
одвојуваат големи девизни средства. Зголемената потрошувачка на енергетски 
горива ја наметнува потребата од подобрувањето на енергетската ефикасност. 
Европската регулатива „Европа 2020“ за паметен, одржлив и сеопфатен развој 
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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 
да бидат поврзани со конективни водови кои што нема да преставуваат тесно 
грло во трансмисијата на потребните количини на електрична моќност. 
Република Северна Македонија досега има 400 kV конективни водови со Грција 
(кон Солун и Лерин) и Косово (Косово-Б) и кон Бугарија (Црвена Могила), а во 
план е градба на вод кон Албанија. Планираната, со Просторниот план на РМ, 
траса на водот од ТС Скопје 5 кон Србија е сменета и изграден е водот Штип-
Србија. 

Локацијата за поединечни градби вон населени места со намена Г5.6 
Рибници, КО Нежилово, Општина Чашка нема конфликт со постојните и 
планирани преносни и конективни водови. Сите постојни и планирани преносни 
водови минуваат далеку од оваа локација. 

Гасовод - 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-Република Северна 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. 

Во овој регион не се планира градба на магистрални гасоводи. 

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. 
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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 Oпштината 
Чашка на чиј простор се наоѓа предметната локација, изнесува 7.673 
жители, од кои 24,2% 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 Република Северна Македонија. Под поимот урбанизација 
се подразбира во прв ред развој на градовите изразен со порастот на нивното 
население, социјалните и политички функции и во изградбата и уредување на 
нивните просторно физички структури. Во поширока смисла урбанизацијата го 
опфаќа и развојот на руралните населби и простори кој е резултат на 
промените кои водат кон намалаување на разликите помеѓу градот и селото. 

Концептот на развојот и уредувањето на селските подрачја за основа ги 
има целите со кои е предвидено: 

− Сеопфатен, рамномерно територијално распределен развој на целата 
територија; 

− Интензивирање на функционалните врски во доменот на стопанството и 
услугите помеѓу соседните центри со координирано, заедничко 
организирање на активностите;  

− Стимулирање на развојот на основните дејности преку активирање на 
локалните потенцијали, оптимално искористување на природните 
погодности и осовременување на производството; 

− Создавање услови за непречено вршење на основните човекови 
активности (функции), обезбедување висок степен на заштита на 
животната средина и запазување на принципите на одржлив развој; 

− Подобрување на животните услови преку плански насочено уредување 
на населбите и целосно опремување со елементи на комунална 
инфраструктура; 

− Обезбедување на целосна интеграција на руралните населби во 
системот на населбите во функционалните единици. 

Реализацијата на Урбанистички проект за поединечни градби вон 
населени места со намена Г5.6 Рибници, КО Нежилово, Општина Чашка, би 
требало да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото 
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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 развој на руралните населби, базиран на соодветна планска 
документација наметнува усогласување на истиот со планските решенија и 
насоки на Просторниот план на Република Македонија во сите сегменти на 
развојот, со особен акцент на она што значи стратешки решенија и насоки. 
Неопходно е почитување на определбите на Просторниот план во однос на 
дестимулација на проширување на градежното земјиште од една и поефикасно 
и порационално искористување на постојната ангажирана површина од друга 
страна, односно: 

− При изработка на урбанистичките планови на населбите, површините за 
сите урбани содржини треба да се бараат исклучиво во рамките на 
постојните урбани опфати, а надвор од овие рамки за исклучително 
оправдани цели и потреби, на површини од послаби бонитетни класи 
(над IV категорија); 

− Изградбата на викенд и населби, туристички комплекси, стопански зони, 
земјоделски и други објекти со специфични намени да се насочува кон 
подрачја кои со планови и програми на општините ќе бидат определени 
за тие цели. 

Домување 
Од неколкуте основни функции во населбите, домувањето е најголем 

потрошувач и корисник на просторот, основна содржина на населбите и 
основен елемент на просторното и урбанистичко планирање. Домувањето 
општо, а станбената изградба посебно е битна компонента на социјалниот и 
општествениот развој, организација и уредување на просторот и подигнување 
на животниот стандард на населението. 

Во просторно планските документи домувањето често се набљудува како 
последица на промените во другите развојни сфери. Примената на 
концепцијата на полицентричен развој го третира домувањето како посебен тип 
на развоен ресурс, особено битно за неразвиените подрачја како нови центри 
на развој. 

Бидејќи вложувањето во станбената изградба чини голем дел од 
приходот на секое домаќинство без стан, очигледно дека во услови на 
рационално работење и се поостра економска конкуренција, станбеното 
прашање на работниците, како и оние кои бараат вработување станува се 
поважна развојна околност. Порастот на цената на станбената изградба и 
одржување ќе влијае на промена на просторната стратегија на развој на голем 
број претпријатија кои ќе бидат принудени да ги лоцираат своите погони таму 
каде веќе постојат работници со решено станбено прашање. 

Просторното разместување на новите стопански претпријатија треба да 
се базира на постоечкиот станбен фонд во помалите населби и нивните 
технологии во склад со квалификационата структура на населението на таквите 
подрачја. На тој начин, постоечкиот станбен фонд, како една од почетните 
развојни ресурси на овие населби станува поттик за јакнење на постоечките и 
создавање на нови центри, на развој во функција на полицентричен развој. 
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Во тој контекст оваа иницијатива за изработка на Урбанистички проект 
за поединечни градби вон населени места со намена Г5.6 Рибници, КО 
Нежилово, Општина Чашка, го поддржува концептот, кој нуди квалитетни 
услуги во функција на стопанскиот развој, а кој се базира на популацијата и 
станбениот фонд во населбите во непосредна близина. 

Јавни функции 
Организацијата на јавните функции, согласно планираната мрежа на 

населби, поаѓа од постојната мрежа на јавните функции во регионот под 
претпоставка дека идниот развој на истите ќе се развива во согласност со 
економските, институционалните и други промени во него. 

Организирање на мрежата на јавните функции овозможува: 

− достапност на функциите до сите граѓани во регионот; 

− воедначен квалитет на пружените услуги; 

− активно учество на граѓаните во организација на работата на јавните 
функции; 

− прилагоденост на програмата на јавните служби на локалните 
карактеристики како и можност за избор на модалитет и вид на услуга. 

Развојот на стопанството и системот на населби, економскиот развој, 
зголемување на степенот на вработеност и севкупната урбанизација на 
просторот го условува порамномерниот развој на јавни функции, како потреба 
за поголем избор на занимања, потреба од соодветно образование, како и 
остварување на здравствена и социјална заштита. Мотивите, интересите и 
инвестиционите критериуми на приватните инвеститори, различните фондации 
и други непрофитни асоцијации се исто така значајни за организирање на 
јавните функции.  

Предложената локација за изработка на Урбанистички проект за поеди-
нечни градби вон населени места со намена Г5.6 Рибници, КО Нежилово, 
Општина Чашка, е надвор од урбаниот опфат на најблиската населба и нема 
препораки за организација на јавни функции на неа, што значи дека се 
исклучени и можностите за било каков конфликт помеѓу два типа на функции. 

Сообраќај и врски 
Комуникациската мрежа на Република Северна 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 Република Северна Македонија, кои 
се од особено значење за развојот на стопанските активности, се очекува да се 
подобруваат, унапредуваат и да се развиваат во две насоки на развој на 
комуникациите: 

– екстерното поврзување на државата (стратешки коридори); 

– интерното поврзување во државата (регионални и локални потреби). 

Основа за екстерното поврзување на државата се дефинираните 
комуникациски коридори согласно меѓународните конвенции и препораки, што 
воедно се и основа за ориентација кон европските и балканските определби за 
економски и технолошки комуникации, што е од особено значење за извозот.  

 

Основата за интерното поврзување во државата односно планирање и 
развој на патната мрежа на Државата се базира на категоризација на 
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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, 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 (M-5) - (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 
Љубаништа. 

Во идната патна мрежа на Републиката, 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 
Републиката 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 Република Северна Македонија.  

Релевантен регионален патен правец за предметната локација, според 
Просторниот план на Република Македонија, влегува во групата на регионални 
патишта "Р2" и е со ознака: 

– Р2336- (Стари Град-врска со Р1312 –Богомила-Ропотово-врска со 
Р1303). 

Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно 
опслужување на Република Северна 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. 
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При планирање да се почитува Законот за јавни патишта („Службен 
весник на Република Македонија” број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 
44/12, 168/12, 163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 
71/16 и 163/16). 

 Железнички сообраќај: Концепцијата за развој на железничкиот 
систем базира на потребата за модернизација и проширување на железницата 
во целина, како и поврзување на железничката мрежа на Република Северна 
Македонија со соодветните мрежи на Република Бугарија и Република 
Албанија.  

Железничката мрежа на Република Северна 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. 

Во планскиот период меѓудругото се очекува развој на интегралниот 
транспорт, односно техничко-технолошкото доопремување на Македонските 
железници за извршување на задачите и за вклучување во меѓународниот 
сообраќај, што е во согласност со стратегијата на развојот на железничкиот 
сообраќај и со реалните можности на Република Северна Македонија. 

Воздушен сообраќај: Воздушните патишта во Република Северна 
Македонија се интегрален дел од европската мрежа на воздушни коридори со 
ширина од 10 наутички милји во кои контролирано се одвиваат прелетите над 
територијата на државата.  

Примарната аеродромска мрежа во Република Северна 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. 
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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 Република Северна Македонија 
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, покриен е со сигнал на мобилна телефонија на 

мобилните оператори. 
Кабелска електронска комуникациска мрежа - се користи за 

дистрибуција на јавни електронски комуникациски услуги до крајниот корисник. 
Пристапниот дел на мрежата е изграден од кабли (од бакарни парици, 
коаксијални, хибридни коаксијално-оптички и/или оптички) и придружни 
дистрибутивни и изводни точки: канали, цевки, кабелски окна/шахти, 
надворешни ормари и др. 

Јавната кабелска електронска комуникациска мрежа и придружните 
средства треба да се планираат, проектираат, поставуваат и градат на начин 
кој нема да ја попречува работата на другите електронски комуникациски мрежи 
и придружни средства, како ни обезбедувањето на другите електронски 
комуникациски услуги. 

Изградбата на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни 
средства треба да 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 
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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 комуникацис-
киот сообраќај приклучени се преку телефонската централа во Чашка. 

Операторите на јавна кабелска електронска комуникациска мрежа 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 новопланираните градби, 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 предвидените за изградба 
поединечни градби вон населени места со намена Г5.6 Рибници, КО Нежилово, 
Општина Чашка се: нарушување на квалитетот на воздухот, водите и почвата 
како резултат на емисија на загадувачки материи, зголемени нивоа на бучава и 
вибрации и несоодветно управување со отпадот.  

Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната 
средина при изработката на Урбанистички проект за поединечни градби 
вон населени места со намена Г5.6 Рибници, КО Нежилово, Општина 
Чашка, потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во законската 
регулатива од областа на заштита на животната средина и подзаконските 
акти донесени врз нивна основа. 
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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: 

– 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; 

– Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира 
негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на 
луѓето; 

– Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси 
сите трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во 
животната средина; 

– Да се избегне губење, модификација и фрагментација на живеалишта и 
прекумерно искористување на природните богатства, со цел да се 
намалат или целосно елиминираат негативните последици врз 
стабилноста на екосистемите. 

– Уредување на комплексот со заштитно и украсно зеленило. При изборот 
на вегетацијата да се даде приоритет на видовите (автохтони) со висок 
биоакумулативен капацитет за загадувачки материи. 

Заштита на природното наследство 
Од областа на заштита на природата (природното наследство, 

природните реткости и биолошката и пределската разновидност), 
Урбанистичкиот проект за поединечни градби вон населени места 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 
инкомпатабилните функции. За таа цел е неопходно почитување на следните 
принципи: 

– Оптимална заштита на просторите со исклучителна вредност; 

– Зачувување и обновување на постојната биолошка и пределска 
разновидност во состојба на природна рамнотежа; 
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– Обезбедување на одржливо користење на природното наследство во 
интерес на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на 
деловите на природата и со што помали нарушувања на природната 
рамнотежа; 

– Спречување на штетните активности на физички и правни лица и 
нарушувања во природата како последица на технолошкиот развој и 
извршување на дејности, односно обезбедување на што поповолни 
услови за заштита и развој на природата; 

– Рационална изградба на инфраструктурата; 

– Концентрација и ограничување на изградбата; 

– Правилен избор на соодветна локација. 

Според Законот за заштита на природата („Службен весник на Република 
Македонија" број 67/04, 14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 
41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и 113/18) и Законот за животна средина („Службен 
весник на Република Македонија" број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 
124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18) 
потребно е внесување на мерки за заштита на природата при планирањето и 
уредувањето на просторот кои треба строго да се почитуваат. 

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, 
изработена за потребите на Просторниот план на Република Македонија 
на просторот кој е предмет на разработка на Урбанистички проект за 
поединечни градби вон населени места со намена Г5.6 Рибници, КО 
Нежилово, Општина Чашка, се наоѓа во граници на предложениот за 
заштита НП Јакупица: 

ЈАКУПИЦА НП (Национален парк - предлог) 
Просторот на Национален парк ги зафаќа високите делови на 

планинскиот масив на Јакупица со Караџица, Сува Планина, северниот дел на 
Даутица, западниот дел на Голешница, југоисточните страни на Осој и Сува 
Гора со кањонот на реката Треска, со вкупна површина од 28 000 ha. 

Најзначајни вредности се: геоморфолошките облици и процеси, 
флористичките и вегетациските вредности, вредностите на животинскиот свет, 
хидролошките вредности и пејзажните амбиенти. 

Најзначајни релјефни елементи и појави се: нивационите (камениот 
ледник во подножјето на Солунска Глава - единствена појава на Балканот), 
отсеците (Нежиловите карпи и Поречките отсеци со најизразити димензии во 
Републиката), некои облици на речната ерозија (клисурата на реката Треска 
како пробојница), карсните форми (бројни површински форми - полиња, ували, 
вртачи и подземните форми - пештери) и формите на ледничкото делување 
(циркови, валови и морени). 

Хидролошките појави се претставени со врутоци, извори и речни токови 
кои во карсните предели понираат. Помаркантни се: изворот на Белешница, 
изворот на Оча, изворот на Салакова Река и врелото на река Бабуна, потоа 
изворишните челенки на Патишка Река, Маркова, Кадина Река, Бабуна, 
Тополка, Оча, Пепелник и Белешница. Од понорниците се истакнува Бегова 
Река во Горно Солунско Поле. 

На масивот се регистрирани 10 вегетациски типови и 53 растителни 
заедници од кои 25 заедници се застапени во субалпскиот и алпскиот појас. 
Регистрирани се 11 ретки растителни видови од кои 4 се репрезентативни и 
165 ендемски и субендемски видови на балканскиот простор. Во флористички и 
вегетациски поглед “Јакупица” претставувајужна граница на распространување 
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на 56 растителни заедници. Карактеристична е појавата на 5 шумски заедници 
својствени за овој масив, а не се среќаваат на другите планини во Македонија. 

Фауната на масивот “Јакупица” се одликува со бројност и разновидност 
на птици и цицачи. Досега се утврдени 9 групи на животински форми, од кои 
120 вида птици и 20 вида цицачи, кои живеат во 18 различни биотопи (48% од 
вкупниот број на птици и 99% од дивечот регистриран во Македонија се среќава 
на Јакупица). Овде се регистрирани и ендемични видови (26 видови птици и 
еден цицач) и реликтни видови ( 4 вида цицачи и 8 вида птици). 

Подрачјето на Јакупица може да има повеќе намени, и тоа: рекреативна, 
научно-истражувачка, студијско-воспитна, еколошка и други и други намени. 

На просторот на паркот можат да се издвојат: 
а. Зони со вредности од исклучително значење, 
б. Зони со природни вредности од големо значење и  
в. Зони со туристичко- рекреативни вредности. 
Во зоната “а” се издвојуваат два предела: 
1. Пределите од врвовите Карагушица, Пржељ, преку Солунско Поле, 

над Чеплес, преку реката Бабуна до вливот на Запорска Река и ридот 
Карагушица, со вкупна површина од 2300 ha. 

2. Пределите од отсеците на Караџица кон Беличка Река, потоа од 
Пејчулица преку Попов Гроб, Иванов Камен до Завој, по вододелницата на Оча 
и Беличка Река, преку Воден Дол и Гражни Дол до врвот Кале и преку реката 
Пештери до локалитетот Јамчиште. Овој предел зафаќа површина од 1600 ha. 

Зоната “б”, на предели со природни вредности од големо значење, ги 
опфаќа локалитетите: Долна Јакупица, Кривуљ, Димоски Камен, јужниот дел од 
Јуручица, горните теченија на Ејлагица, Кадина и Салакова Река, северните 
падини на Драчевски Рид, ридот Калаја до Горни Пепељак, со вкупна површина 
од околу 8000 ha.  

Во третата зона (“в”), туристичко - рекреативните активности можат да се 
одвиваат во четири зони и тоа: Патишка Река како зимски центар, Горно 
Јаболчиште како рекреативен центар, Китка - Караџица како рекреативен 
центар и Чеплес исто така како рекреативен центар. 

Просторите надвор од наведените зони располагаат со значајни 
природни добра и вредности, а особено пределите со горски букови шуми. 

При изработка на Урбанистичкиот проект за поединечни градби вон 
населени места да се внимава да не дојде до нарушување на 
предложеното за заштита природно наследство и да се почитуваат 
одредбите пропишани во Законот за заштита на природата (Службен 
весник на Република Македонија, брoj 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), 
подзаконските акти донесени врз основа на овој закон. 

Предметниот простор се наоѓа во подрачје “Јакупица” кое е 
предложено за заштита како Емералд Подрачје. 

Доколку при изработката на Урбанистичкиот проект за поединечни градби 
вон населени места или при уредување на просторот се дојде до одредени 
нови сознанија за природно наследство кое би можело да биде загрозено со 
урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат мерки за заштита 
на природното наследство: 

– Утврдување на границите и означување на сите објекти кои би можеле 
да бидат предложени и прогласени како природно наследство; 

– Забрана за вршење на какви било стопански активности кои не се во 
согласност со целите и мерките за заштита утврдени со правниот акт за 
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прогласување природното добро или Просторниот план за подрачје со 
специјална намена; 

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

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

– Воспоставување на стручна соработка со соодветни институции во 
окружувањето; 

– Почитување на начелата за заштита на природата 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 кое е предмет на анализа нема регистрирани и 
евидентирани недвижни споменици на културата (Екпертен елаборат). 

Во Археолошката карта на Република Македонија1, која ги проучува 
предисториските и историските слоеви на човечката егзистенција, од 
најстарите времиња до доцниот среден век, на анализираното подрачје, 
евидентирани се следните локалитети: 

• КО Нежилово - Горно Село, топилница и старохристијанска црква со 
некропола, се наоѓа на 3 km северно од селото, во непосредна близина 
на утоката на Ливничка Река во Бабуна. 

 
1МАНУ Скопје, 1996г. 
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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. 
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 
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 Републиката се дефинирани 
вкупно 10 туристички региони со 54 туристички зони.  
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Предметната локација припаѓа на Средно-Вардарски туристички 
регион во кој се утврдени 6 туристички зони и 24 туристички локалитети. 
Низ ова подрачје минува меѓународен Транзитен туристички коридор. 

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 Урбанистички проект за поединечни градби вон населени 
места со намена Г5.6 Рибници, КО Нежилово, Општина Чашка, се наоѓа во 
простори погодни за слободни територии. Тоа се простори кои поради 
своите природни својства се тешко пристапни на оклопно механизирани 
единици, надвор од урбаните агломерации и комунакциите и од главните 
насоки на напаѓање. Овие простори поради слабата населеност имаат низок 
степен на повредливост па се погодни за формирање на слободни територии. 

Согласно 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 
геолошко - хидролошките и сеизмичките карактеристики на земјиштето и на 
капацитетот на задоволување на потребите за засолнување. Единиците на 
локалната самоуправа имаат обврска да градат јавни засолништа со кои ќе ги 
задоволат потребните капацитети за засолнување на луѓето, материјалните 
добра и културното наследство на своето подрачје.  

Начинот на изградба на јавните засолништа и одржувањето и 
користењето на веќе изградените засолништа и други заштитни објекти и 
определување на потребниот број на засолнишни места со уредба ги уредува 
Владата. 

Сеизмичките појави - земјотресите се доминантни природни 
непогоди во Република Северна Македонија, кои можат да имаат 
катастрофални последици врз човекот и природата. Присутни се низ вековите, 
на десет сеизмички жаришта во земјата или во нејзината поблиска и поширока 
околина. Земјотресите со умерени магнитуди (М<6,0) можат да предизвикаат 
сериозни разурнувања, бидејќи традиционално градените објекти, особено во 
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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 најзначајни-
те 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 Државата, 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 
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 
градовите Велес и Прилеп. 

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; 
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– 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.  

Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на 
влијанието врз животната средина  

− Постапката за спроведување Стратегиска оцена на животната средина 
(СОЖС) е дефинирана во поглавје X од Законот за животната средина 
(„Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 
159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 
39/16, 99/18). СОЖС се спроведува на плански документи од следните 
области: земјоделство, шумарство, рибарство, енергетика, индустрија, 
рударство, транспорт, регионален развој, телекомуникации, управување 
со отпадот, управување со водите, туризам, планирање на просторот и 
користење на земјиштето, на Националниот акционен план за животната 
средина и на локалните акциони планови за животната средина, плански 
документи за спасување и заштита од несреќи, плански документи за 
управување со генетски модифицирани организми, плански документи за 
управување со заштитените подрачја. 

− Органот кој го подготвува планскиот документ е должен да донесе 
Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на 
стратегиска оцена во која се образложени причините за 
спроведувањето, односно не спроведувањето согласно со 
критериумите врз основа на кои се определува дали еден плански 
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документ би можел да има значително влијание врз животната 
средина и врз здравјето на луѓето. 

− При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не 
спроведување на стратегиска оцена за Урбанистички проект за 
поединечни градби вон населени места со намена Г5.6 Рибници, КО 
Нежилово, Општина Чашка, задолжително да се земат во предвид 
претходно наведените забелешки од секторските области опфатени 
со Просторниот план на Република Македонија. 
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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 Републиката во однос на намената и 
користењето на површините се однесуваат на заложбата при изработката на 
урбанистичките планови, површините за сите урбани содржини треба да се 
бараат исклучиво 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. 
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА 

Условите за планирање на просторот се наменети за изработка на 
Урбанистички проект за поединечни градби вон населени места со намена 
Г5.6 Рибници, на КП 1560, КО Нежилово, Општина Чашка. Површината на 
планскиот опфат изнесува 0,37 ha, и зафаќа земјоделско земјиште: нива. 

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 Урбанистичкиот проект за поединечни градби вон 
населени места, 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 
– Реализацијата на Урбанистички проект за поединечни градби вон 

населени места со намена Г5.6 Рибници, КО Нежилово во Општина 
Чашка на површина од 0,37 ha, согласно определбите од 
"Просторниот план на Република Македонија" треба да базира на 
законитостите на пазарната економија и примена на релевантната 
законска регулатива од областа на заштитата на животната средина, 
особено превенција и спречување на негативните влијанија врз 
животната средина. 

Користење и заштита на земјоделско земјиште  
– Согласно Просторниот план на Република Македонија, просторот на 

државата е поделен во 6 земјоделско-стопански реони и 54 
микрореони. Предметната локација припаѓа на Медитерански или 
Повардарски земјоделско стопански реон кој е поделен на Јужно 
медитерански со 2 микрореони и Централно-медитерански со 10 
микрореони. 

– При изработка на планската документација, неопходно е воспоставување 
и почитување на ефикасна контрола на користењето и уредување на 
нормите и стандарди за градба. Меѓу приоритетните определби на 
Просторниот план е заштитата на земјоделското земјиште, а особено 
стриктното ограничување на трансформацијата на земјиштето од I-IV 
бонитетна класа за неземјоделско користење, како и зачувување на 
квалитетот и природната плодност на земјиштето. Предметната 
локација зафаќа земјоделско земјиште – нива. 

Водостопанство и водостопанска инфраструктура  
– Планскиот опфат на рибникот се наоѓа во горниот слив на реката Бабуна 

каде водата се одликува со висок квалитет. Капацитетот на рибникот и 
неговото функционирање не смеат да го нарушат квалитетот на водата и 
природната рамнотежа во постојниот екосистем. 

– Водата да се користи на урамнотежен и праведен начин во согласност со 
начелата за одржливо управување при што треба да се води сметка за 
одржување и подобрување на режимот на водите. 
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– Акумулирањето, зафаќањето, црпењето, користењето, пренасочувањето, 
одведувањето и испуштањето, како и другите дејства врз водите се 
вршат под услови, на начин и во постапка утврдени со Законот за води. 

Енергетика и енергетска инфраструктура 
– Локацијата за поединечни градби вон населени места со намена Г5.6 

Рибници, КО Нежилово, Општина Чашка нема конфликт со постојните 
и планирани енергетски водови. 

– За новопредвидените градби потребно е да се обезбеди сигурно и 
непрекинато снабдување со електрична енергија со напон кој ќе биде во 
дозволените граници.  

Урбанизација и мрежа на населби 

− Реализацијата на Урбанистички проект за поединечни градби вон 
населени места со намена Г5.6 Рибници, КО Нежилово, Општина 
Чашка, 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 

− Иницијативата за изработка на Урбанистички проект за поединечни 
градби вон населени места со намена Г5.6 Рибници, КО Нежилово, 
Општина Чашка, го поддржува концептот, кој нуди квалитетни услуги во 
функција на стопанскиот развој, а кој се базира на популацијата и 
станбениот фонд во населбите во непосредна близина. 

Јавни функции  

− Предложената локација за изработка на Урбанистички проект за 
поединечни градби вон населени места со намена Г5.6 Рибници, КО 
Нежилово, Општина Чашка, е надвор од урбаниот опфат на најблиската 
населба и нема препораки за организација на јавни функции на неа, што 
значи дека се исклучени и можностите за било каков конфликт помеѓу 
два типа на функции. 

 Сообраќајна инфраструктура 
– Според Просторниот план на Република Македонија автопатската и 

магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е: 

А3 (M-5) - (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 
Љубаништа. 

– Релевантен регионален патен правец за предметната локација влегува 
во групата на регионални патишта "Р2" и е со ознака: 
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Р2336- (Стари Град-врска со Р1312 – Богомила - Ропотово-врска со 
Р1303). 

– 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, 163/16,152/15, 31/16 и 163/16).  

– При планирање да се почитува заштитна зона на патот, согласно 
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, 
163/16,152/15, 31/16 и 163/16). 

 Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа  
– Локацијата за поединечни градби вон населени места со намена Г5.6 

Рибници, КО Нежилово, Општина Чашка нема конфликт со постојните 
и планирани радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски 
водови и објекти. 

– Преку кабелските електронски комуникациски мрежи, на крајните 
корисници треба да им се обезбеди сигурен пренос на јавни електронски 
комуникациски услуги со задоволување на одредени општи и посебни 
услови за квалитет, во согласност со Законот за електронските 
комуникации и препораките за обезбедување на одредено ниво на 
квалитет на пренос. 

Заштита на животната средина 
– Со цел да се обезбеди заштита и унапредување на животната 

средина при изработката на Урбанистички проект за поединечни 
градби вон населени места со намена Г5.6 Рибници, КО Нежилово, 
Општина Чашка, 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 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. 

– Организирано управување со отпадот со цел да се минимизира 
негативното влијание врз животната средина, животот и здравјето на 
луѓето. 
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– Уредување на комплексот со заштитно и украсно зеленило. При изборот 
на вегетацијата да се даде приоритет на видовите (автохтони) со висок 
биоакумулативен капацитет за загадувачки материи. 

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 
Урбанистички проект за поединечни градби вон населени места со 
намена Г5.6 Рибници, КО Нежилово, Општина Чашка, се наоѓа во 
граници на предложениот за заштита НП Јакупица. 

– При изработка на Урбанистичкиот проект за поединечни градби вон 
населени места да се внимава да не дојде до нарушување на 
предложеното за заштита природно наследство и да се почитуваат 
одредбите пропишани во Законот за заштита на природата (Службен 
весник на Република Македонија, брoj 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), 
подзаконските акти донесени врз основа на овој закон. 

– Доколку при изработката на Урбанистичкиот проект за поединечни 
градби вон населени места 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 Македонија2 на 
подрачјето на катастарската општина Нежилово има евидентирани 
археолошки локалитети, нема регистрирани недвижни споменици на 
културата. 

− 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 Средно-Вардарски туристички регион во кој се утврдени 

 
2 МАНУ Скопје, 1996г. 
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6 туристички зони и 24 туристички локалитети. Низ ова подрачје 
минува меѓународен Транзитен туристички коридор. 

− 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 Урбанистички проект за поединечни градби вон 
населени места со намена Г5.6 Рибници, КО Нежилово, Општина 
Чашка, се наоѓа во простори погодни за слободни територии. 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.  

Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на 
влијанието врз животната средина  

− Органот кој го подготвува планскиот документ е должен да донесе 
Одлука за спроведување или Одлука за не спроведување на 
стратегиска оцена во која се образложени причините за 
спроведувањето, односно не спроведувањето согласно со 
критериумите врз основа на кои се определува дали еден плански 
документ би можел да има значително влијание врз животната 
средина и врз здравјето на луѓето. 

− При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не 
спроведување на стратегиска оцена за Урбанистички проект за 
поединечни градби вон населени места со намена Г5.6 Рибници, 
КО Нежилово, Општина Чашка, задолжително да се земат во 
предвид претходно наведените заклучни согледувања од 
секторските области опфатени со Просторниот план на Република 
Македонија. 
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IZVOD OD PROSTOREN PLAN NA REPUBLIKA MAKEDONIJA

avtopat
`elezni~ka mre`a
magistralen patregionalen pat
vozduhoplovno pristani{teakumulacii

navodnuvani povr{inivisokoplaninski pasi{ta
{umi i {umsko zemji{tezemjodelsko zemji{te

Г5.6-рибници

turisti~ki centri

zoni za eksploat. na minerali
tranzitni koridorituristi~ki prostori
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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
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Karta br. 24
Legenda:
Reonizacija i kategorizacija na prostorot za za{tita
Tema:Za{tita na `ivotnata sredina
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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