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ПЛАНСКА ПРОГРАМА
1. Вовед
Согласно член 44 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.
32/20), Урбанистички план вон населено место за локалитет Катранджица, КО
Ржаничино, Општина Петровец се изработува врз основа на Планска програма со која
се дефинира границата на планскиот опфат, програмските цели и природата на
зафатите во просторот.
Предмет на изработка на оваа Планска програма е:
Урбанистички план вон населено место за локалитет
Ржаничино, Општина Петровец

Катранджица, КО

Урбанистички план вон населено место за локалитет Катранджица, КО Ржаничино,
Општина Петровец е дефиниран и ќе се изработува согласно член 16 од Законот за
урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/20):
Вкупната површина на планскиот опфат на Урбанистички план вон населено место за
локалитет Катранджица, КО Ржаничино, Општина Петровец, изнесува 9,56 ха.
2. Подрачје на планскиот опфат
Планскиот опфат на Урбанистички план вон населено место за локалитет Катранджица,
КО Ржаничино, Општина Петровец се наоѓа во КО Ржаничино.
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Границата на плански опфат се состои до една затворена линија (полигон) со
прекршни точки кои ги имаат следните координати по x и y:
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y=7553453.1115
y=7553451.6500
y=7553449.0400
y=7553439.9000
y=7553437.4300
y=7553428.9300
y=7553418.5200
y=7553410.5600
y=7553403.9400
y=7553400.7034
y=7553380.3561
y=7553375.4900
y=7553340.4385
y=7553310.1500
y=7553301.9281
y=7553321.9560
y=7553307.3300
y=7553360.9100
y=7553402.6673
y=7553432.9475
y=7553388.6500
y=7553386.5600
y=7553410.4100
y=7553417.0000
y=7553424.1869
y=7553425.3300
y=7553433.4500
y=7553440.5700
y=7553451.8700
y=7553457.9000
y=7553462.0200
y=7553467.5100
y=7553466.6200
y=7553472.1700
y=7553477.9100
y=7553483.4500
y=7553489.1100
y=7553561.2000
y=7553574.1400
y=7553597.3000
y=7553607.4900
y=7553532.7100
y=7553557.1400

x=4641984.3388
x=4641985.2100
x=4641986.7700
x=4641992.6000
x=4641994.3800
x=4642001.8800
x=4642011.6800
x=4642025.2700
x=4642038.6400
x=4642043.1979
x=4642040.6579
x=4642046.7900
x=4642035.6748
x=4642026.0700
x=4642022.0899
x=4642006.6082
x=4641991.8800
x=4641915.4400
x=4641956.1271
x=4641926.0634
x=4641880.7200
x=4641878.5800
x=4641845.7400
x=4641837.0800
x=4641826.1212
x=4641824.3600
x=4641812.4000
x=4641802.6700
x=4641787.7400
x=4641780.2300
x=4641774.8500
x=4641767.5400
x=4641766.9100
x=4641758.5900
x=4641750.0500
x=4641741.7200
x=4641734.6600
x=4641794.4300
x=4641780.1200
x=4641754.4500
x=4641742.1400
x=4641676.6900
x=4641644.9900
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y=7553631.4037
y=7553636.0900
y=7553641.5944
y=7553656.0938
y=7553666.6729
y=7553653.3693
y=7553687.7876
y=7553701.2395
y=7553736.8300
y=7553755.8900
y=7553764.8900
y=7553771.2800
y=7553777.6200
y=7553784.1700
y=7553793.1100
y=7553801.6300
y=7553818.3700
y=7553779.9325
y=7553715.4800
y=7553730.5900
y=7553744.3300
y=7553758.4500
y=7553772.4200
y=7553785.5500
y=7553799.0000
y=7553812.6300
y=7553848.9100
y=7553858.5500
y=7553918.5900
y=7553917.4300
y=7553930.0100
y=7553939.8000
y=7553956.2800
y=7553966.9700
y=7553978.3400
y=7553992.5300
y=7554036.7200
y=7554026.3100
y=7554018.9800
y=7554031.0235
y=7554061.5222
y=7554075.2770
y=7554028.4505
y=7553968.1276
y=7553961.8620

x=4641709.9258
x=4641704.9923
x=4641698.9516
x=4641684.2127
x=4641674.2305
x=4641660.1313
x=4641632.9625
x=4641622.3224
x=4641594.2300
x=4641577.9800
x=4641570.3000
x=4641565.1100
x=4641559.7500
x=4641554.2200
x=4641546.6600
x=4641539.3600
x=4641521.3400
x=4641490.2172
x=4641438.0300
x=4641420.4300
x=4641403.0500
x=4641386.5200
x=4641369.8800
x=4641352.9100
x=4641335.4300
x=4641318.1500
x=4641274.4400
x=4641264.2000
x=4641193.6200
x=4641192.5300
x=4641177.8200
x=4641165.8500
x=4641146.3400
x=4641134.3300
x=4641121.3500
x=4641105.8100
x=4641150.6200
x=4641166.1900
x=4641177.1400
x=4641186.6976
x=4641159.8741
x=4641162.5579
x=4641221.0457
x=4641315.6071
x=4641323.1940
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

y=7553915.5597
y=7553891.6480
y=7553873.6302
y=7553852.6555
y=7553792.6784
y=7553728.5670
y=7553751.8600
y=7553733.6700
y=7553694.1200
y=7553688.1129
y=7553683.6400
y=7553671.7428
y=7553671.4643
y=7553624.7189
y=7553603.3119
y=7553595.1069
y=7553571.6212
y=7553555.5122
y=7553521.6487
y=7553553.3400
y=7553545.5800
y=7553537.9700
y=7553518.9400
y=7553502.9600
y=7553487.5800
y=7553458.1235
y=7553425.6008
y=7553446.4500
y=7553444.9800
y=7553441.6724

x=4641403.8102
x=4641452.0855
x=4641526.4961
x=4641509.5439
x=4641563.9514
x=4641614.6584
x=4641640.3100
x=4641656.2500
x=4641690.9100
x=4641694.6111
x=4641689.6500
x=4641678.9178
x=4641678.6165
x=4641728.2033
x=4641760.6607
x=4641769.2327
x=4641796.2369
x=4641809.6196
x=4641844.4870
x=4641872.6100
x=4641880.9800
x=4641889.0100
x=4641908.5100
x=4641924.9700
x=4641941.3200
x=4641912.7480
x=4641947.2198
x=4641966.8900
x=4641967.7100
x=4641970.1701

Од најсеверната точка на планскиот опфат, границата на планскиот опфат се движи по
источната граница на КП 552/3, минува низ КП 868, се движи по источна граница на КП
868, минува низ КП 868, се движи по источна граница на КП 690/4, се движи по јужна
граница на КП 690/4, минува низ КП 690/2, се движи по северна граница на КП 690/12,
се совпаѓа со источна граница на КП 690/12, КП 690/11, КП 690/10, КП 690/9, КП
690/8, се движи по јужна граница на КП 690/8 , минува низ КП 690/7, КП 690/6, КП
690/5, КП 690/12, КП 690/13, КП 690/14. КП 691/5, КП 691/1, КП 692/1, КП 692/3, КП
692/5, се движи по јужна граница на КП 692/5, минува низ КП 725, се совпаѓа со
северна граница на КП 731/3, КП 731/4, се движи по источна граница на КП 731/4,
минува низ КП 731/1, КП 730/1, минува низ КП 868 и стигнува до најисточна точка на
планскиот опфат.
Од најисточна точка на планскиот опфат, границата на планскиот опфат минува низ КП
868, минува низ КП 852, се движи по источна граница на КП 848/5, , се совпаѓа со
источна граница на КП 849/1, се совпаѓа со јужна граница на КП 849/1 и стигнува до
најјужната точка на планскиот опфат.
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Од најјужната точка на планскиот опфат, границата на планскиот опфат продолжува да
се движи совпаѓајќи се со западната граница на КП 849/1, КП 848/5, КП 848/4, КП
848/3, КП 848/2, КП 848/6, КП 848/1, КП 736/2, КП 736/1, КП 737/2, КП 737/1, КП 735,
КП 734/3, КП 734/2, се совпаѓа со јужна граница на КП 730/2, минува низ КП 725, се
движи северна граница на КП 725, минува низ КП 696/6, КП 696/1, КП 696/5, се
совпаѓа со јужна, западна и северна граница на КП 696/4, се движи по јужна граница
на КП 692/1, КП 691/1, се совпаѓа со јужна и западна граница на КП 697/12, се совпаѓа
со западна граница на КП 697/11, КП 697/10, КП 697/3, КП 697/4, КП 597/5, КП 697/1,
КП 697/6, се движи по северозападна граница на КП 687/13, минува низ КП 689/2, КП
688/1, се движи по јужна граница на КП 687/1, се движи по западна граница на КП
687/1 и стигнува до најзападната точка на планскиот опфат.
Од најзападната граница на планскиот опфат, границата продолжува да се движи со
северна граница на КП 687/1, минува низ КП 550/1, се движи по северна граница на
КП 552/3 и стигнува до најсеверната точка на планскиот опфат.
Границата на планскиот опфат е со вкупна површина од 9,56 ха.
3. Специфични потреби и можности за просторен развој на подрачјето во
рамки на опфатот
Согласно со Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр. 225/20,
219/21 и 104/22), во рамки на планскиот опфат се планираат содржини кои спаѓаат во
следните групи на класи на намени:
А4 – времен престој, односно
А4.3 – семејни куќи за времен престој – викенд куќи
Е1 - сообраќајни, линиски и други инфраструктури, односно
Е1.1 – Сообраќајни патни инфраструктури
Е1.5 – Инфраструктури на водоснабдувањето
Е1.6 – Канализациски инфраструктури – фекална и атмосферска
Е1.8 – Водови за пренос на електрична енергија
Е1.9 – Телекомуникациски водови
Е1.13 – Површински соларни и фотоволтаични електрани
Е2 - згради за сообраќај
Е2.1 - бензински пумпи
4. Општи и посебни цели на планирањето и програмски содржини што треба да
бидат предмет на планирањето
Општи цели
Задача на планската документација е изработка на Урбанистички план вон населено
место, со која ќе се постигнат следните цели:
 Усогласување на Урбанистички план вон населено место со поставките на
Просторниот план на РМ;
 Дефинирање на единици на градежно земјиште за просторна дистрибуција на
планираните намени и дефинирање на плански услови за организација,
уредување, изградба, развој и користење на земјиштето и градбите застапени со
планираните основни намени;
 Дефинирање на секундарна сообраќајна инфраструктура - улична мрежа и
пристапи до единиците на градежно земјиште формирани во рамките на
планскиот опфат;
 Оптимално дефинирање на мрежи и објекти од комуналната инфраструктура;
 За единиците на градежно земјиште формирани во рамките на планскиот опфат
да се дефинираат услови за:
- заштита и унапредување на животната средина, природното наследство и
културното наследство;

________________________________________________________________
_____________
ПЛАНСКА ПРОГРАМА
Страница 5 од 6

Урбанистички план вон населено место за локалитет Катранджица, КО Ржаничино,
Општина Петровец
_________________________________________________________________________

-

заштита и спасување, заштита од пожари, воени разурнувања и природни
катастрофи;
движење на лица со посебни потреби;
урбано зеленило и озеленетост;
други услови кои произлегуваат од специфичноста и карактеристиките на
просторот на единиците на градежно земјиште.

Урбанистички план вон населено место за локалитет Катранджица, КО Ржаничино, како
плански развоен документ треба да го постигне следното:
Посебни цели
 Оформување на урбанистичка функционална целина која ќе претставува
континуитет во урбанизирањето на просторот;
 Усогласување и надоврзување на усвоените плански документи од повисоко
ниво;
 Оптимално димензионирање на системите на комуналната инфраструктура;
 Услови за хумано живеење и работа на граѓаните;
 Обезбедување услови за одржлив развој, рационално уредување и користење на
земјиштето како необновлив ресурс и системите на инфраструктурата; и
 Услови за зголемување на вредноста на земјиштето и степенот на уреденост на
просторот.
Основа за изработка на Урбанистички план вон населено место за локалитет
Катранджица, КО Ржаничино се следните документи:
 Условите за планирање на просторот кои произлегуваат од Просторниот план на
РМ, 2002-2020 година бр. Y13820i издадени со Решение бр. УП1 -15 894/2022.
 Ажурираната геодетска подлога;
 Планската програма
Програмските содржини на урбанистички план вон населено место ќе се изработат
согласно методологијата пропишана во важечката законска и подзаконска регулатива:
 Законот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр.32/20);
 Правилникот за урбанистичко планирање (Сл. весник на РСМ бр. 225/20, 219/21
и 104/22).
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^uo
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na Peny6ruxa

Bp: ocnona

Ha

cneAHOTO:
Mr4HrrcTepoT 3a )I(uBoTHa cpeAuHa L apocropHo nnaHl4palbe' fo AoHece

PEIIIEHI4E
sa

Ycronu sa n'IaHnpalr'e

Ha

rlpocropor

ga nnaHfipalbe Ha
1. Co Osa Peruenue na OnurruHa flerpOneq i ce n:garaar YcIOe11
cMecryBa]be Ha
flpocTopor 3a I,I3rpaA6a Ha BTKeHA ryfu'r r'r gpyrr'r o6ierTr'r 3a BpeMeHo
roraar.rT er Karpauulrqa, KO Pxaxnquno, OuurruHa flerposeq'
Br<ynuara nonp[Ir{Ha Ha nnaHCKHor onOar u:uecyna 9,56 xa'
u:pa6orenu o4
2. Ycrosure 3a ulaHplpal+,e Ha apocropor oA ToqKa 1 sa oga PerueHue'
cocraBeH
Aen Ha
Arenquiara 3a nnaHl4parbe Ha npocropor co rex' 6p' Y13820i ce
PerueHuero.
u:rpa46a Ha BuKeHA xy(u u 4pyrn o6ieKru 3a
3. Ycrosure 3a nJlaHupal+,e Ha npocropor:a
-l{u'pu''1''1',
I(O Pxanr'rqllno' Onurusa Ilerponeq'
BpeMeHo cMecryBarbe Ha noKar14Ter
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OBPA3]IOXEH14E

Onurruua flerpooeq, Bp3 ocnoBa Ha rureH 42, crae 1 og 3arouor :a yp6anucruvro
nnaHl4palbe ("C.nyx6en BecHr.rK Ha Peny6.nraxa Marce4ouuia" 6p. 32120\, noAHece 6apar+,e
npeny e-yp6aHu:arr,r, co 6poj Ha nocrarKa ynII 33895, go Areuquiara 3a nnaHrlparbe Ha
npocropor 3a I,I3MeHa Ha I43AaAeH[ Ycrogrl ga nnaH[parbe Ha npocropor :a u:pa6orra
na Iloxalsa yp6auucruuro-fiJraH cr(a 4oxyr.aeuraqNja co ocHoBHa Kraca Ha narrrena Al -

so craH6exr4 xy(n, I(O PxaHlr.{uHo, Onurnna flerponeq Bo ycnoBr, 3a
nnaHr.rparbe Ha npocropor :a u:rpag6a Ha BIKeHA xyr(ra n gpyrra o6jexru 3a BpeMeHo

AoMyBaite

cMecryBai6e Ha ,oKanurer KarpaHqraqa, ItO Pmanr.r,rrHo, Onurrr.rna flerpooeq.
Cor-nacso ,trea 42, crao 8 og r{cror4MeH}ror :ar<ou, Areuqlriara 3a rrJraHupa}r,e Ha
npocropor la u:pa6oru Lr3MeHara sa Ycaonure 3a rrnaHr4palbe Ha npocropor:a u:rpa46a
Ha BHKeHA xy(ra u gpyrn o6jenrn 3a BpeMeHo cMecryBabe Ha JroKaJrr,rrer ltarpanguqa, I(O
P>rcanrzuuuo, OnrrIruua flerponeq r4 rH AocraBu go MuuucrepcrBoro 3a r(r.rBorHa cpeAr4Ha
11 npocropHo nnaHHpar6e nol 6p. Y|I1-15 89412022 o170.O5.2O22 roA]iHa.
Ycronnre 3a nnaHrrp. ie Ha npocropor ea rarpag6a Ha Bx(eHA Kyft,r x Apyrr,r
o6lerrn 3a BpeMeHo cMecryBarr,e Ha JroKiurlrrer Karpanguqa, KO Pn<annquno, Onmrltra
Ile:rponeq npercraByBaar Bne3Hr,r flapaMerpu u cMepHurlt,r flprr flnaHr,rparbero Ha
[pocropor u nocraByBarbero Ha fl]raHcKr,rre KoHrlelr{Hr.r u peurenula ro cure o6nacrr,r
peJIeBaHTHr,r 3a flnaHr.rparbeTo Ha npocTopoT.
3arryvnure corneAyBalba, Ae$uHr.rpauu so Yc,'ronzre 3a [naHr4paH]e Ha npocropor
KoH rpor.r3neryBaar oA llpocropuuor [JraH Ha Peny6.nura Mar<egonuja npercraByBaar
o6np:yaaurn attrHBHocru Bo rroHaraMo[rHoro ltJraHupa]be Ha rrpocropor.
Bp: ocuora Ha ropeHaBeAeHoro, a cor/racHo v.nen 88 og 3aroHor sa onrura ynpaBHa
nocranKa ("Cr. necnux na Peny6.nuxa MaxegoHuia" 6p. 124115); Muxncrepcrnoro :a
xHBorHa cpeAr4Ha 14 apocropHo nnaHxpalbe ro AoHece osa Peueur4e rr oAnyqfi KaKo Bo
Ar4CIIO3HTHBOT.

IIPABHA IIOyKA: Ilporun peureHnero 3a ycnoBr.r 3a nnaHr4pame Ha npocropor Moxe Aa ce
noBeAe yrrpaBeH cnop npeA HaAne)r(eH cy4 ro pon og 15 AeHa oA np[reMor Ha peureHr,rero.
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за изградба на викенд куќи и други објекти за времено сместување на локалитет
Катранџица во КО Ржаничино
ОПШТИНА ПЕТРОВЕЦ
На седницата одржана на 11.06.2004 година, Собранието на Република
Македонија, го донесе Просторниот план на Република 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. 39/04).
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 изготвување
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
изготвување и донесување на плановите од став 2 на овој член, Министерството
надлежно за работите на просторното планирање, издава решение за услови за
планирање на просторот.
Условите за планирање на просторот, според овој Закон, содржат општи и
посебни одредби, насоки и решенија од планската документација од повисоко ниво и
графички прилог или прилози кои ги прикажуваат решенијата на Планот.
Во конкретниот случај, Условите за планирање на просторот се наменети за
измена на Услови за планирање на просторот за изградба на викенд куќи и други
објекти за времено сместување и сообраќајни линиски и други инфраструктури
на локалитет Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец. Површината на
планскиот опфат изнесува 9,56 ha.
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Измената на условите за планирање на просторот се изработува поради
промена на намена на просторот на претходно издадените Услови за планирање
на просторот за изработка Локална урбанистичка планска документација со
основна класа на намена А1-домување во станбени куќи КО Ржаничино, Општина
Петровец со тех.бр. Y13820.
Планскиот опфат навлегва во заштитната зона на аеродромот Скопје.
Видот на планската документација да се усогласи со Законот за
урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.
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.
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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,
геолошките, педолошките, хидрографските, сеизмичките, климатските и други
карактеристики на подрачјето.
Измена на Услови за планирање на просторот во КО Ржаничино, Општина
Петровец. Предметната локација се наоѓа југоисточно од населеното место Ржаничино
на надморска височина од 230-240m.
Предметното подрачје е под влијание на континентална средоземна клима,
односно на овој простор се судираат континенталната клима од север и
медитеранската од југ, чие влијание е ослабено. Основни карактеристики се остри и
влажни зими и суви и жешки лета.
Теренот е изложен на северни и североисточни ветрови, со најголема честина
на северниот ветар од 142‰. Потоа следи североисточниот ветар со честина од 120‰,
југоисточниот ветар со честина од 114‰, јужниот ветар со честина од 82‰,
северозападниот ветар со честина од 81‰, западниот ветар со честина од 74‰ и
источниот со честина од 56‰.
Температурите на воздухот се со идентични вредности како во целото Скопско
Поле, минимални се во јануари, а максимални во јули. Поради поголемата
проветреност маглите се појавуваат просечно околу 50 денови. Карактеристични се
утринските мразеви до крајот на април.
Во однос на врнежите податоците говорат дека вкупните просечни годишни
врнежи се движат околу 504mm со максимум во ноември и мај. Сушниот период трае
од јули до септември со траење на сушни периоди подолги од 60 дена. Просечниот
број на ведри денови во текот на годината изнесува 86, облачни денови 184 и тмурни
денови 95. Просечната влажност на воздухот во текот на годината изнесува 70%.
Просечната годишна температура изнесува 120С. Просечната годишна
максимална температура изнесува 18,20С, додека минималната изнесува 60С.
Податоците се од мерната станица Скопје Петровец.
Економски основи на просторниот развој
Концептот на планиран развој и просторна разместеност на производните и
услужни 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 Република Македонија во светот, идниот развој на македонската економија
е детерминиран од насоките и комбинацијата на инвестициите со другите развојни
фактори во Државата.
Со разместувањето на економските капацитети и со агломерирањето на
населението во просторот, се формираат центри-полови на развојот како што е градот
Скопје со гравитационо влијание врз просторот за кој се наменети Условите за
планирање.
Половите на развој ги формираат оските на развојот. Со Просторниот план на Р
Македонија дефинирани се пет оски на развој од кои релевантни за Општината на чиј
простор се наоѓа локацијата за која се наменети Условите за планирање е развојната
оска ”Север-југ”.
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Развојната оска “Север-југ” минува по средината на територијата на земјата,
следејќи го од Скопје на југ течението на реката Вардар. Формирана е историски во
текот на целиот ХХ век, па и порано, а на југ, преку границата стигнува до Солун. По
Првата светска војна таа продолжи и на север, па се спои со оската по течението на
реката Морава. Денес, на територијата на земјата ги поврзува градовите: Куманово Скопје - Велес - Неготино (и Кавадарци) - Демир Капија - Валандово - Гевгелија. На
север од Скопје има и еден крак до Приштина. Какви промени и да се случат, во
наредните децении оваа оска ќе остане главна.
Развојните оски имаат значајна улога во просторната организација, а во прв ред
за модернизација на патиштата, за изградбата на далекуводи, гасоводи итн., со што ќе
се создадат предуслови за поттикнување на развојот на вкупната економија во
Регионот и интегрален просторен развој на Државата.
При спроведувањето на стратегијата за организација и користење на просторот
за производните и услужни дејности, решенијата во просторот треба да овозможат
поголема атрактивност на просторот, заштита на природните и создадени ресурси и
богатства, сообраќајно и информатичко поврзување, локациона флексибилност и
почитување на објективните фактори на развојот.
Реализацијата за изградба на викенд куќи и други објекти за времено
сместување и сообраќајни линиски и други инфраструктури на локалитет
Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец ќе биде во функција на
поттикнување на развојот на туристичките и комплементарни активности и
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;
– 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;
– Oбезбедување 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 индустрископреработувачки капацитети;
–
Примена на мерки за одржлив развој, кои подразбираат: поголема употреба на
природни ѓубрива, контролирана употреба на вештачки ѓубрива во склад со потребата
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на растенијата односно врз основа на стручни анализи, употреба на т.н еколошки
ѓубрива, примената на т.н. систем капка по капка.
Согласно Просторниот план на Република Македонија просторот на
Републиката е поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони.
Предметната локација припаѓа на Скопско-Кумановскиот земјоделско стопански
реон со 14 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.
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 барање за согласност за трајна пренамена на
земјоделско земјиште во градежно.
Водостопанство и водостопанска инфраструктура
Согласно Просторниот план на Р. Македонија планирањето и реализирањето на
активностите за подобрување на условите за живот 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. Во развојот на
водостопанството и водостопанската инфраструктура мора да се запази концептот на
одржлив развој кој е насочен кон рационално користење на водата. Стратегијата за
користење и развој на водостопанството во Републиката е условена од фактот дека
земја е сиромашна со вода. 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 за заштитата на
живиот свет.
Со Просторниот план на Република Македонија на територијата на Републиката
дефинирани се 15 водостопански подрачја (ВП): ВП „Полог”, „Скопје”, „Треска”,
„Пчиња”, „Среден Вардар”, „Горна Брегалница”, „Средна и Долна Брегалница”,
„Пелагонија”, „Средна и Долна Црна”, „Долен Вардар”, „Дојран”, „Струмичко Радовишко”, „Охридско - Струшко”, „Преспа“ и „Дебарско”.
Просторот на кој се предвидува изградба на викенд куќи и други објекти за
времено сместување
и сообраќајни линиски и други инфраструктури во КО
Ржаничино, Општина Петровец, припаѓа на водостопанското подрачје (ВП) “Скопје”,
кое го опфаќа сливот на реката Вардар од водомерниот профил “Радуша” до вливот на
реката Пчиња во р. Вардар. Ова ВП ги опфаќа сливовите на водотеците Маркова Река,
Кадина Река, Лепенец и Серава. Со ова ВП сливот на реката Треска не е опфатен.
За целосно искористување на хидроенергетскиот потенцијал на површинските
водотеци во ВП “Скопје”, се предвидува изградба на акумулациите Палиград и
Гомалево на Кадина Река и Бразда на Кучевишка Река.
Согласно Просторниот план основна цел во управувањето со водите е
континуирано обезбедување на потрошувачите со квалитетна вода. При
обезбедувањето на потребните количини на вода за објектите потребно е:
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– Оформување и одржување на заштитни зони околу изворникот кој ќе се користи
за водоснабдување и дефинирање на режим на заштита во зоните (доколку
објектите не се приклучат на водоснабдителната мрежа на селото Ржаничино);
– Синхронизирана изградба на водостопански објекти со кои ќе се овозможи
повеќе корисници да се снабдуваат со квалитетна вода;
– Рационално користење на водата преку примена на современи технички
решенија во управувањето со системот за водоснабдување;
Доколку за водоснабдување се користат подземни води (бунари) динамиката на
користењето да биде усогласена со барањето на долгорочна експлоатација.
Експлоатацијата на подземните води да се базира на извршени хидрогеолошки
испитувања со кои утврди квалитетот на водата и режимот на хранење на бунарот.
Еден од основните приоритети во заштитата на животната средина е заштита на
квалитетот на подземните и површинските води. За таа цел потребно е стриктно да се
спроведува “принципот на заштита на квалитетот на водите на самите изворишта” на
загадување преку:
– Изградба на сепарациски канализациски систем;
– Отпадните води да се испуштат во најблискиот реципиент по соодветен
третман, односно од како нивниот квалитет ќе биде доведен во согласност со
критериумите дефинирани со “Уредбата за категоризација на водотеците,
езерата, акумулациите и подземните води”;
Енергетика и енергетскa инфраструктура
Од аспект на енергетиката и енергетската инфраструктура со Просторниот
план на Р.Македонија се дефинираат состојбите, потребите и начините на
задоволување на потрошувачката на разните видови на енергија во Републиката. При
тоа приоритет се дава на намалување на увозната зависност на енергенти и енергија,
односно задоволување на потрошувачката со домашно производство.
Според статистичките податоци последниве години во Републиката над 30% од
потрошената електрична енергија е од увозно потекло за што се одвојуваат големи
девизни средства. Зголемената потрошувачка на енергетски горива ја наметнува
потребата од подобрувањето на енергетската ефикасност. Европската регулатива
“Европа 2020” за паметен, одржлив и сеопфатен развој предвидува мерки за
намалување на емисиите на издувни гасови, зголемување на користењето на
обновливи извори на енергија и зголемување на енергетската ефикасност.
Имплементирањето на овие мерки, ќе придонесе за подобра односно поквалитетна
иднина за следните генерации, отворање на нови работни места, а истовремено се
обезбедуваат услови за одржлив развој. Со рационално искористување на
енергетските извори им се овозможува на идните генерации да имаат ресурси за
сопствен раст и развој.
Размената на електрична енергија помеѓу балканските електроенергетски
системи (чии земји најчесто се увозници) е многу значајен фактор за натамошниот
развој. Електроенергетските системи на балканските земји треба да бидат поврзани со
конективни водови кои што нема да преставуваат тесно грло во трансмисија на
потребните количини на електрична моќност. РСМакедонија 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 градбата на вод кон Албанија. Планираната, со
Просторниот план на РМ, траса на водот од Скопје5 кон Србија е сменета и изграден е
водот Штип-Србија.
Локацијата за изградба на викенд куќи и други објекти за времено
сместување и сообраќајни линиски и други инфраструктури на локалитет
Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец нема конфликт со постојните и
планирани преносни и конективни водови. Така постојниот преносен 110 kV далновод
Скопје4-Велес минува на 0,7km југозападно од оваa локација.
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Гасовод и нафтовод - Природниот гас, со сегашната потрошувачка, малку е
застапен во енергетскиот сектор во Републиката. Со негова зголемена употреба се
воведува еколошки поприфатливо гориво кое со својот хемиски состав и висока
калорична моќ, претставува одлична замена за нафтата, нејзините деривати, јагленот
и другите цврсти и течни горива. Природниот гас испушта помалку штетни материи во
однос на другите енергенти, заради што аерозагадувањето е сведено на минимум.
Изградениот крак Жидилово-Скопје е дел од меѓународниот транзитен
гасоводен систем Русија-Романија-Бугарија-СМакедонија. 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 државата но и урамнотежување на потрошувачката во текот на
целата година.
Постојниот изграден магистрален гасовод кон Скопје-југ како и планираниот
гасовод на делницата-8 Свети Николе-Велес минуваат далеку од оваа локација.
При проширувањето и натамошната доизградба на гасоводниот систем се
планира да се изгради со што ќе се овозможат поволни услови за развој на
гасоводната мрежа во овој регион. Трасата на планираниот гасовод од делница-8 ќе
минува на 3,6km северно од оваа локација.
Заради зголемување на сигурноста во снабдувањето со нафта и нафтени
деривати на РСМакедонија изграден е нафтоводот Скопје-Солун со кој се овозможува
транспорт на два милиони тони сирова нафта од пристаништето во Солун до
Рафонеријата ОКТА. Трасата на изведениот нафтовод Скопје-Солун минува на 3,3
km источно од оваа локација.
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 просторновременската компонента на остварување на идната организација и уредување преку
демографскиот аспект.
Демографските проекции, кои на планирањето му даваат нова димензија,
покажуваат или треба да покажат, како во иднина ќе се формира населението,
неговиот работен контингент (работна сила) и домаќинствата и како треба да
придонесат кон сестрано согледување на идната состојба на населението како
производен дел, потрошувач и управувач - креатор.
Тргнувајќи од определбата дека популациската политика преку систем на
мерки и активности треба да влијае врз природниот прираст, се оценува дека за
обезбедување на плански развој и излез од состојбата на неразвиеност се наметнува
водењето активна популациска политика во согласност со можностите на социоекономски 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.
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.
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Урбанизација и мрежа на населби
Процесот на урбанизација како еден од доминантните процеси на вкупниот
општествено-економскиот развој, претставува непосреден влијателен фактор и
основна рамка во која се одвива развојот на населените места. Во повратен смисол,
основните параметри на урбанизацијата го детерминираат и нивото на вкупниот
општествен развој. Под поимот урбанизација во условите во кои живееме, се
подразбира, во прв ред развој на градовите изразен со порастот на нивното
население, социјалните и политичките функции и во изградбата и уредувањето 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
намалување на разликите помеѓу градот и селото и нивна постепена интеграција во
агломерациски системи.
Во однос на степен на урбанизираност населбите во Скопскиот регион имаат
долга традиција во просторното и урбанистичко планирање кое послужува како извор
на податоци, за согледување на традициите и трендовите во одделни сегменти од
развојот. Скоро сите населби во Скопскиот регион се под големо влијание на градот
Скопје. Особено е изразено влијанието на градот врз непосредното окружување преку
дислокација на содржини и развој на функции кои поради просторни или еколошки
причини неможе да се лоцираат во урбаниот опфат.
Имајќи ја предвид ограниченоста на просторот како ресурс, вкупно, и
висококвалитетното обработливо земјиште особено, се наметнува потребата од
внимателно и рационално искористување на просторот надвор од постојните плански
зафати. Пренамената на одредени површини во градежно земјиште секогаш е
поврзано со неопходноста од обезбедување на соодветна инфраструктура. Имајќи го
предвид потребното ниво на инвестиции неопходни за обезбедување на потребната
инфраструктура, се наметнува потребата од добро планирање и програмирање на
обемот, површината и видот на активности кои се предвидуваат со планските
документи, наспроти економските ефекти и бенефити за инвеститорите и локалните
заедници.
Одредени иницијативи за просторен развој кои се манифестираат со
зафаќање на нови простори, проширување на урбаните опфати и регулирање на
постојните градежни подрачја треба да се преиспитуваат и воедно неопходно е
почитување на определбите на Просторниот план на Република Македонија во однос
на дестимулација на проширување на градежното земјиште од една и поефикасно и
порационално искористување на постојната ангажирана површина од друга страна,
односно:
– Изградбата на викенд населби, времено сместување, стопански објекти,
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.
Иницијативата за изградба на викенд куќи и други објекти за времено
сместување и сообраќајни линиски и други инфраструктури на локалитет
Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец би требало да предизвика
позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно окружување од аспект на
повисока организација, инфраструктурна опременост, повисок квалитет на
услугите во окружувањето, како и уреденост на просторот сето тоа базирано врз
принципите на одржлив развој, како и максимално почитување и вградување на
нормативите и стандардите за заштита на животната средина.
Домување
Во планските определби и насоки на Просторниот план од аспект на
организација на домувањето, како една од основните функции на населбите,
применета е концепцијата на полицентричен развој која го третира домувањето како
посебен тип на развоен ресурс, што е особено важно за неразвиените подрачја како
нови центри на развој.
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Домувањето, општо, а станбената изградба посебно представува важна
компонента на социјалниот и општо-стопанскиот развој, организација и уредување на
просторот и подигнување на животниот стандард на населението.
Современите функционални барања на домаќинството за живеење,
образование, воспитување, култура, здравство и друго, доведуваат до трансформација
на традиционалниот тип на домување и проширување на неговата основна функција за
задоволување на егзистенцијалните потреби на домаќинството, преку внесување на
нови вредности и изнаоѓање на нови можности за адекватно користење и
организирање на просторот. Во оваа групација спаѓаат станбени единици за
секундарно домување, односно станови кои се користат повремено во текот на
годината, а кои се наоѓаат во:
– викенд куќи, каде станот е наменет исклучиво за одмор и рекреација;
– семејни куќи, каде станот се користи повремено за одмор и рекреација, но
претходно бил користен за живеење.
Домувањето на современ, културен начин не значи само престој во затворен
стан, туку и во отворени простори, можност за користење на околни спортски терени,
остварување на блиски врски и можност за одмор и освежување. Поради тоа во
просторното планирање домувањето во зависност од просторните рамки во кое се
одвива, се дефинира во потесна смисла како биолошко - физиолошка функција, а во
поширока како еколошка социјална функција.
Иницијативата за изградба на викенд куќи и други објекти за времено
сместување и сообраќајни линиски и други инфраструктури на локалитет
Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец ќе даде допринос кон
трансформација на традиционалниот тип на домување преку проширување на
неговата основна функција, внесување на нови вредности и изнаоѓање на нови
можности за адекватно користење и организирање на просторот односно градење на
станови кои се користат повремено во текот на годината.
Јавни функции
Организацијата на јавните функции е директно поврзана со планирањето и
уредувањето на населбите и зависи од типот на населбата, нејзиното место и улога во
хиерархијата на населбите и соодветното ниво на централитет.
Концепцијата на организација на јавните функции се надополнува и усогласува
со промените во политичко-институционалниот систем на државата, како и со новите
тенденции на организирање и финансирање на овие дејности.
На предложениот простор наменет за изградба на викенд куќи и други објекти
за времено сместување и сообраќајни линиски и други инфраструктури на локалитет
Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец нема препораки и обврски за
организација на јавни функции (образование, здравство, социјала и спорт и
рекреација), 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 Републиката, кои се од особено значење за развојот на
стопанските активности, се очекува да се подобруваат, унапредуваат и да се
развиваат во две насоки на развој на комуникациите:
– екстерното поврзување на државата (стратешки коридори);
– интерното поврзување во државата (регионални и локални потреби).
Основа за екстерното поврзување на државата се дефинираните
комуникациски коридори согласно меѓународните конвенции и препораки, што воедно
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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 РС Македонија се базира на категоризација на патиштата, на
стратешки дефинирани меѓународни коридори за патен сообраќај, на досега
изградената европска патна мрежа-ТЕМ со “Е” ознака на патиштата, на досега
изградената магистрална и регионална патна мрежа, како и на определбите од
долгорочната стратегија за развој.
Мрежата на патишта “Е” ознака што ги дефинира меѓународните коридори за
патен сообраќај низ Републиката се: Е-65, Е-75, Е-850, Е-871.
Според Просторниот план на Република Македонија, автопатската и
магистрална патна мрежа релевантна за предметниот простор е:
– Е-75 кој се поклопува со магистралниот пат М-1: (СР – Табановце - Куманово –
Велес - Богородица - ГР) - Коридор за патен сообраќај во насока север - југ;
– М-1 - (СР – Табановце – Куманово - Велес – Богородица – ГР);
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:
– А1 - Граница со Србија – ГП Табановце – Куманово – Велес – Неготино – Демир
Капија – Гевгелија – граница со Грција – ГП Богородица и делница Градско Прилеп – врска со А3.
Во идната патна мрежа на Рeпубликата, 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 Рeпубликата 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-ТетовоСтруга-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 Рeпубликата.
Релевантен регионален патен правец за предметната локација, според
Просторниот план на Република Македонија, влегува во групата на регионални
патишта "Р1" и е со ознака:
– Р1102 - (Скопје-врска со А2-обиколница Скопје-Катланово-Велес-НеготиноДемир Капија-Гевгелија-врска со А1).
Динамиката за реализација на мрежата, што ќе овозможи целосно опслужување
на Републиката, ќе биде во функција на сообраќајните потреби (очекуваниот обем на
сообраќајот), потребите за интеграција во европскиот патен систем, како и економската
моќ на државата, а трасите на меѓународните и магистралните патишта, задолжително
ќе поминуваат надвор од населените места и се предлага да се решаваат со
денивелирано вкрстосување со останатата патна мрежа.
При планирање да се почитува Законот за јавни патишта („Службен весник
на Република Македонија” број 84/08, 52/09, 114/09, 124/10, 23/11, 53/11, 44/12, 168/12,
163/13, 187/13, 39/14, 42/14, 166/14, 44/15, 116/15, 150/15, 31/16, 71/16 и 163/16).
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 и 163/16).
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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 Рeпубликата со соодветните мрежи на
Република Бугарија и Република Албанија.
Железничката мрежа на Рeпубликата, 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
‡ СР -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 Р.С. Македонија.
Воздушен сообраќај: Воздушните патишта во Р.С. 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 Државата 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.
Предметната локација се наоѓа во заштитната зона на Аеродромот
″Меѓународен аеродром Скопје″ кој спаѓа во примарната аеродромска мрежа.
При изработка на планската документација од аспект на безебедноста на
воздушниот сообраќај да се почитуваат важечките Законски и подзаконски акти
кои ја допираат оваа област.
Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа
Радиокомуникациска мрежа е јавна електронска комуникациска мрежа со која се
обезбедува емитување, пренос или прием на знаци, сигнали, текст, слики и звуци или
други содржини од каква било природа преку радиобранови. Основни елементи на
примопредавателниот систем се: антените, антенските столбови, водови, засилувачи и
друго.
Јавните електронски комуникациски мрежи треба да се планираат, поставуваат,
градат, употребуваат и слично под услови утврдени со Законот за електронските
комуникации, прописите донесени врз основа на него, прописите за просторно и
урбанистичко планирање и градење, прописите за заштита на животната средина,
Агенција за планирање на просторот
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нормативите, прописите и техничките спецификации содржани во препораките на
Европската Унија.
Изложеноста на јавноста на нејонизирачко електромагнетно зрачење со
пуштањето во работа на антенски систем не треба да ги надминува вредностите
пропишани со Упатството за гранични вредности при изложеност на нејонизирачко
зрачење издадено од Меѓународна комисија за заштита од нејонизирачко зрачење
(ICNIRP – International Commission on Non-Ionizig Radiation Protection). Агенцијата за
електронски комуникации врши контрола со мерење на нејонизирачкото
електромагнетно зрачење, со цел да ја утврди усогласеноста на антенските системи со
граничните вредности.
Оператори на мобилната телефонија во Републиката се: М-Телеком, A1
Македонија, 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.).
Овој регион покриени е со сигнал на мобилна телефонија на мобилните
оператори.
Кабелска електронска комуникациска мрежа - се користи за дистрибуција на
јавни електронски комуникациски услуги до крајниот корисник. Пристапниот дел на
мрежата е изграден од кабли (од бакарни парици, коаксијални, хибридни коаксијалнооптички 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 се обезбеди:
– заштита на човековото здравје и безбедност,
– заштита на работната и животната средина,
– заштита на просторот од непотребни интервенции,
– заштита на инфраструктурата на изградените јавни електронски комуникациски
мрежи,
– унапредување на развојот и поттикнување на инвестиции во јавните
електронски комуникациски мрежи со воведување на нови технологии и услуги,
а особено со воведување на следни генерации на јавни електронски
комуникациски мрежи.
АД “Македонски Телекомуникации” и останатите оператори за своите корисници
обезбедуваат широк опсег на услуги како што се: говорни услуги (вклучувајќи услуги со
додадена вредност), услуги за пренос на податоци, пристап до Интернет, мобилни
комуникациони услуги, јавни говорници и др. Комуникациските услуги се обезбедуваат
врз основа на добро воспоставената електронска комуникациска мрежа со примена на
најсовремени технологии.
Телефонските корисници во ова подрачје во електронско комуникацискиот
сообраќај приклучени се преку телефонската централа во Петровец.
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
Агенција за планирање на просторот
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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.
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 на викенд
куќи и други објекти за времено сместување
и сообраќајни линиски и други
инфраструктури во КО Ржаничино, Општина Петровец 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
изградбата на викенд куќи и други објекти за времено сместување и сообраќајни
линиски и други инфраструктури на локалитет Катранџица во КО Ржаничино,
Општина Петровец потребно е да се почитуваат одредбите пропишани во
законската регулатива од областа на заштита на животната средина и
подзаконските акти донесени врз нивна основа.
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;
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– Создавачот и/или поседувачот на отпадни материи и емисии ги сноси сите
трошоци за санација на евентуално предизвиканите нарушувања во животната
средина;
– 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.
– Да се изведуваат енергетски ефикасни објекти.
Заштита на природното наследство
Од областа на заштита на природата (природното наследство, природните
реткости и биолошката и пределската разновидност), предметната документација
треба да се усогласи со Просторниот план на Република Македонија на тој начин што,
врз основа на режимот за заштита, ќе се организира распоред на активности и
изградба на објекти кои ќе се усогласат со барањата кои ги поставува одржливото
користење на природата и современиот третман на заштитата.
Особено внимание при заштита на природата, треба да се посвети на начинот,
видот и обемот на изградбата што се предвидува во заштитените простори за да се
одбегнат или да се надминат судирите и колизиите со инкомпатабилните функции. За
таа цел е неопходно почитување на следните принципи:
– Оптимална заштита на просторите со исклучителна вредност;
– Зачувување и обновување на постојната биолошка и пределска разновидност
во состојба на природна рамнотежа;
– Обезбедување на одржливо користење на природното наследство во интерес
на сегашниот и идниот развој, без значително оштетување на деловите на
природата и со што помали нарушувања на природната рамнотежа;
– Спречување на штетните активности на физички и правни лица и нарушувања
во природата како последица на технолошкиот развој и извршување на
дејности, односно обезбедување на што поповолни услови за заштита и развој
на природата;
– Рационална изградба на инфраструктурата;
– Концентрација и ограничување на изградбата;
– Правилен избор на соодветна локација.
Согласно Законот за заштита на природата (Службен весник на РМ, бр.67/04,
14/06, 84/07, 35/10, 47/11, 148/11, 59/12, 13/13, 163/13, 41/14, 146/15, 39/16, 63/16 и
113/18) и Законот за животна средина (Службен весник на РМ, бр.53/05, 81/05, 24/07,
159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15,
39/16 и 99/18) потребно е внесување на мерки за заштита на природата при
планирањето и уредувањето на просторот и истите треба строго да се почитуваат.
Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за
потребите на Просторниот план на Република Македонија, предметниот простор
на кој се предвидува изградбата на викенд куќи и други објекти за времено
сместување и сообраќајни линиски и други инфраструктури на локалитет
Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец нема регистрирано ниту
евидентирано природно наследство.
Доколку при изработка на предметната документација или при уредување на
просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би можело
да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се предвидат
мерки за заштита на природното наследство:
– Утврдување на границите и означување на сите објекти кои би можеле да бидат
предложени и прогласени како природно наследство;
– Забрана за вршење на какви било стопански активности кои не се во согласност
со целите и мерките за заштита утврдени со правниот акт за прогласување
природното добро или Просторниот план за подрачје со специјална намена;
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– 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 територијата 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
пазарно стопанство.
Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, за потребите на
Просторниот план на Републиката, изготви Експертен елаборат за заштита на
недвижното културно наследство во кој е даден Инвентар на недвижното културно
наследство од посебно значење.
Инвентарот содржи список на регистрирани и евидентирани недвижни културни
добра, што подразбира список на недвижните предмети со утврдено својство споменик
на културата, односно на недвижните предмети за кои основано се претпоставува дека
имаат споменично својство. Тоа се: археолошки локалитети, цркви, манастири, џамии,
бањи, безистени, кули, саат кули, турбиња, мавзолеи, конаци, мостови, згради, куќи,
стари чаршии, стари градски јадра и други споменици со нивните имиња, локации,
блиските населени места, период на настанување и општините во кои се наоѓаат
спомениците.
Согласно постоечката законска регулатива, видови на недвижно културно
наследство се: споменици, споменични целини и културни предели.
На подрачјето на катастарската општина Ржаничино, кое е предмет на анализа
има евидентиран недвижен споменик на културата (Експертен елаборат):
1. Археолошки локалитет “Пали воденица –Шамак (Тумба)”, Ржаничино,
неолит и римски период
Во Археолошката карта на Република Македонија1, која ги проучува
предисториските и историските слоеви на човековата егзистенција, од најстарите
времиња до доцниот среден век, на анализираното подрачје на катастарската
општина, евидентирани се следните локалитети:
КО Ржаничино – Шамак, населба од неолитското време источно од селото
покрај стариот пат Скопје – Катланово источно од фармата ЗИК “Скопско Поле”.
Според Просторниот план на Р.Македонија, најголем број на цели се
однесуваат на третманот и заштитата на културното наследство во плановите од
пониско ниво.
При изработка на планска документација од пониско ниво, да се утврди точната
позиција на 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
1

МАНУ Скопје, 1996г.
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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 Р. Северна 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.
Предметната локација припаѓа на Скопско - Кумановски туристички регион
со 8 туристички зони и 17 туристички локалитети и припаѓа на простори коишто
имаат регионално туристичко значење. Низ ова подрачје минува и 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 изградба на викенд
куќи и други објекти за времено сместување и сообраќајни линиски и други
инфраструктури на локалитет Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец
се наоѓа во простори со висок степен на загрозеност од воени дејства. Тоа се
простори кои во случај на војна би се нашле во зафатот на стратегиските насоки на
нападот на агресорот. Истовремено тоа се насоки кои се совпаѓаат со природните
комуникациски коридори во кои се сконцентрирани најразвиените физички структури и
се со најгуста населеност. Оттука во случај на војна во овие простори може да се
очекува висок степен на повредливост на физичките структури, луѓето и материјалните
добра.
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Согласно со Законот за заштита и спасување, задолжително треба да се
применуваат мерките за заштита и спасување кои опфаќаат урбанистичкотехнички 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 геолошкохидролошките 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
Државата, кои можат да имаат катастрофални последици врз човекот и природата.
Присутни се низ вековите, на десет сеизмички жаришта во земјата или во нејзината
поблиска и поширока околина. Земјотресите со умерени магнитуди (М<6,0) можат да
предизвикаат сериозни разурнувања, бидејќи традиционално градените објекти,
особено во руралните средини, не можат да ги издржат овие земјотреси без
значителни оштетувања. Историските податоци покажуваат дека силните земјотреси
генерирани на територијата на државата се проследени и со појава на колатерални
хазарди (ликвификација, одрони, свлечишта, пукнатини, раседници, померувања), со
доминантни одрони и свлечишта, што уште повеќе ги зголемува негативните
последици на земјотресите.
Во досегашниот просторен развој на Републиката, природните богатства,
географските, морфолошките и другите погодности имале доминантно влијание врз
изградбата и уредувањето на нејзината територија, без оглед на присутните сеизмички
ризици. Тоа создава конфликтна ситуација во која најголемите градови, најголем број
на населението, индустриските капацитети и најзначајните комуникации, како што се
коридорите север - југ и исток - запад, се лоцирани во зоните со најголема сеизмичност
(интензитет од VII – X степени на МКС -64).
Локацијата за која се наменети условите за планирање на просторот се наоѓа во
зона со VIII 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.
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Неопходно е перманентно ажурирање на плановите за заштита од елементарни
непогоди, кои согласно законските обврски постојат за целата територија на државата,
поради присутниот сеизмички хазард, како и изложеноста на други природни
катастрофи. Со реализација на наведените приоритети се создаваат реални услови за
успешна инженерска превенција и намалување на сеизмичкиот ризик на територијата
на целата Држава, односно за ефикасен менаџмент на ефектите и вонредните
состојби предизвикани од силните сеизмички сили.
За успешно функционирање на заштитата од природни и елементарни
катастрофи во процесот на урбанистичко планирање потребно е да се преземат
соодветни мерки за заштита од пожари, односно евентуалните човечки и материјални
загуби да бидат што помали во случај на пожари.
Во однос на диспозицијата на противпожарната заштита, предметната локација
во случај на пожар ќе ја опслужуваат противпожарни единици од градот Скопје.
Во процесот на планирање потребно е да се води сметка за конфигурацијата на
теренот, степен на загрозеност од пожари и услови кои им погодуваат на пожарите:
климатско-хидролошките услови, ружата на ветрови и слично кои имаат влијание врз
загрозеност и заштита од пожари.
Заради поуспешна заштита во урбанистички планови се превземаат низа мерки
за отстранување на причините за предизвикување на пожари, спречување на нивното
ширење, гаснење и укажување помош при отстранување на последиците предизвикани
со пожари, кои се однесуваат на:
– изворите за снабдување со вода, капацитетите на водоводната мрежа и
водоводните објекти кои обезбедуваат доволно количество вода за гаснење на
пожари;
– оддалеченоста меѓу зоните предвидени за станбени и јавни објекти и зоните
предвидени за индустриски објекти и објекти за специјална намена за
сместување лесно запаливи течности, гасови и експлозивни материи;
– широчината, носивоста и проточноста на патиштата со кои ќе се овозможи
пристап на противпожарни возила до секој објект и нивно маневрирање за
време на гаснење на пожарите.
Заштитата од пожари опфаќа мерки и дејности од нормативен, оперативен,
организационен, технички, образовно-воспитен и пропаганден карактер, кои се
уредени со Законот за заштита и спасување, како и Уредбата за спроведување на
заштитата и спасувањето од пожари.
При појава на природни стихии, како што се поплавите, секое организирано
општество превзема активни и пасивни мерки за организирана одбрана.
Појавата на поплави првенствено е поврзана со природните езера и
хидрографската мрежа, но најчестиот вид на поплави и најголемата опасност од нив,
сепак, доаѓа од поројните водотеци. Согласно со ова за донесување на брзи, исправни
и ефикасни одлуки неопходно е да се располага со:
– однапред разработен план;
– сигурни информации за состојбата во загрозеното подрачје;
– сигурни прогностички информации за очекуваните сосотојби;
Од метеоролошки појави со карактеристики на елементарни непогоди се
манифестираат појавата на град, луњени ветрови и магли.
Едно од можните и неопходно потребни превентивни мерки за заштита од
техничко - технолошки катастрофи е планирањето, кое преку осознавање и анализа
на состојбите и опасностите од можните инциденти, во одржувањето на инсталациите
и опремата, треба да создаде прифатлив однос кон животната средина.

Агенција за планирање на просторот

19

Измена на услови за планирање на просторот за изградба на викенд куќи и други објекти за времено
сместување , КО Ржаничино,Општина Петровец

Насоки за потребата од спроведување на Стратегиска оцена на влијанието
врз животната средина
Во процесот за проценка на влијанието на плановите, стратегиите и програмите
врз животната средина и врз здравјето на луѓето (Стратегиска оцена на влијанието врз
животната средина-СОВЖС), покрај проценката на влијанијата се предвидуваат и
мерки кои имаат за цел заштита на животната средина од сите можни влијанија и тоа
уште во процесот на планирање и донесување одлуки за одредени стратегии, планови
и програми, т.е. плански документи. Преку навремено спроведување на постапката за
СОВЖС се обезбедува идентификување на потенцијалните позитивни и негативни
влијанија од реализацијата на планскиот документ врз животната средина, а исто така
се дефинираат и алтернативи и можни мерки за спречување, намалување и
ублажување на негативните влијанија врз сите елементи на животната средина.
СОВЖС се подготвува во согласност со националната легислатива и одредбите
од друга релевантна меѓународна легислатива, која е инкорпорирана во националната,
во форма на законски и подзаконски акти и Конвенции, кои се ратификувани од страна
на РСМ со посебни закони.
Целта на СОВЖС постапката е да се процени дали планскиот документ е во
согласност со поставените цели за животна средина на национално и меѓународно
ниво. Целите на стратегиската оцена на влијанието врз животната средина се
прикажани преку статусот на: населението, социо-економски развој, човековото
здравје, воздухот, климатските промени, водата, почвата, природното и културното
наследство и материјалните добра.
Најдобро е процесот на стратегиска оцена на влијанието на планскиот документ
да се одвива паралелно со развојот на планскиот документ, со цел навремено да се
земат во предвид целите на животната средина при дефинирање на целите на самиот
плански документ.
Постапката за сратегиска оцена на влијанието врз животната средина се
спроведува во неколку фази, од кои првата е Утврдување на потреба од
спроведување на СОВЖС (дали планскиот документ ќе има значителни влијанија врз
животната средина) согласно со Уредбата за стратегиите, плановите и програмите,
вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително
се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз
животот и здравјето на луѓето. Оваа фаза претставува изготвување на Одлуката за
спроведување или неспроведување на СОВЖС. 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.
Влијанијата, кои се претпоставува дека може да произлезат со имплементација
на предметната документација, може да се разгледуваат од аспект на негативни
влијанија и од аспект на идни бенефиции, односно позитивни влијанија, како и
генерални мерки за заштита, намалување и ублажување на негативние влијанија се
следните:
– Изградбата на викенд куќи и други објекти за времено сместување и
сообраќајни линиски и други инфраструктури во рамките на предвидениот
опфат, се очекува да предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото
непосредно опкружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна
опременост и уреденост на просторот, социо-економски развој.
– Со имплементација на документацијата ќе има и негативни влијанија врз
животната средина, посебно во фазата на градба на планираните објекти.
Влијанијата што ќе се јават во фаза на градба (емисии на штетни материи во
воздухот, можни штетни влијанија врз почвата (директни и индиректни), емисии
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на бучава, отпад и влијанија врз флората и фауната), ќе бидат локални и со
ограничен временски рок.
– Влијанијата кои би можеле да се појават во фазата на експлоатација 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. Мерки за заштита од овие влијанија се
наведени во секторските области: водостопанство и водостопанска
инфраструктура, заштита на животната средина.
– Неопходно е воспоставување и почитување на ефикасна контрола на
користењето и уредувањето на земјиштето и утврдување на нормите и
стандардите 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.
– Предметниот простор нема конфликт со постојните и планирани енергетски
водови, радиокомуникациски и кабелски електронско комуникациски мрежи.
– Просторот на кој се предвидува за изградба на викенд куќи и други објекти за
времено сместување и сообраќајни линиски и други инфраструктури на
локалитет Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец се наоѓа во
граници на заштитен споменик на природата Катлановски предел. Доколку при
изработка на документацијата на предметниот простор 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 со
законската регулатива.
– Во делот за заштита на културното наследство, истото е наведено на ниво на
катастарска општина, поради што при изработка на планска документација
потребно е да се утврди дали на предметната локација има културно
наследство и во таа смисла да се применат соодветните плански мерки за
заштита на истото и да се постапи во согласност со постоечката законска
регулатива.
– Со имплементацијата на предметната документација не постои можност за
појава на прекугранични влијанија, ниту во фазата на градба, ниту во фазата на
експлоатација, поради доволната оддалеченост на планскиот опфат од
границите на Државата.
– Мерки за ублажување на негативните влијанија од евенуални несреќи и
хаварии се наведени во секторската област: Заштита од воени разурнувања,
природни и техничко-технолошки катастрофи.
При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не
спроведување на стратегиска оцена за предметната документација за изградба
на викенд куќи и други објекти за времено сместување и сообраќајни линиски и
други инфраструктури на локалитет Катранџица во КО Ржаничино, Општина
Петровец задолжително да се земат во предвид претходно наведените
забелешки, како и забелешките 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.
‡ Создавање на услови за лоцирање на мали стопански единици.
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ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА
Условите за планирање на просторот се наменети за измена на Услови за
планирање на просторот за изградба на викенд куќи и други објекти за времено
сместување и сообраќајни линиски и други инфраструктури на локалитет
Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец. Површината на планскиот
опфат изнесува 9,56 ha.
Измената на условите за планирање на просторот се изработува поради
промена на намена на просторот на претходно издадените Услови за планирање
на просторот за изработка Локална урбанистичка планска документација со
основна класа на намена А1-домување во станбени куќи КО Ржаничино, Општина
Петровец со тех.бр. Y13820.
Планскиот опфат навлегва во заштитната зона на аеродромот Скопје.
Видот на планската документација да се усогласи со Законот за
урбанистичко планирање и Правилникот за урбанистичко планирање.
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 изработката на предметната документација, треба да се имаат
предвид следните поединечни заклучни согледувања од секторските области
опфатени со Просторниот план:
Економски основи на просторниот развој

–

Реализацијата за изградба на викенд куќи и други објекти за времено
сместување и сообраќајни линиски и други инфраструктури на локалитет
Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец ќе биде во функција на
поттикнување на развојот на туристичките и комплементарни активности
и 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
Републиката е поделен во 6 земјоделско стопански реони и 54 микрореони.
Предметната локација припаѓа на Скопско-Кумановскиот земјоделско
стопански реон со 14 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.

Водостопанство и водостопанска инфраструктура

–

За континуирано и квалитетно водоснабдување на објектите потребно е околу
изворникот кој ќе се користи да се дефинираат заштитни зони и режим на
заштита во зоните (доколку објектите не се приклучат на водоснабдителната
мрежа на селото Ржаничино);
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–
–

Доколку за водоснабдување се користат подземни води, пртеходно да се
извршат хидрогеолошки испитувања со кои ќе се дефинира квалитетот и
квантитетот на водите;
Отпадните води пред да се испуштат во реципиентот мора да бидат подложени
на соодветен третман на пречистување, односно квалитетот на пречистените
отпадни води да одговара на критериумите дефинирани со “Уредбата за
категоризација на водотеците, езерата, акумулациите и подземните води”.

Енергетика и енергетска инфраструктура

–

–

Локацијата за изградба на викенд куќи и други објекти за времено
сместување и сообраќајни линиски и други инфраструктури на локалитет
Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец нема конфликт со
постојните и планирани енергетски водови.
За новопредвидените градби потребно е да обезбеди сигурно и
непрекинато снабдување со електрична енергија со напон кој ќе биде во
дозволените граници.

Урбанизација и мрежа на населби

–

Иницијативата за изградба на викенд куќи и други објекти за времено
сместување и сообраќајни линиски и други инфраструктури на локалитет
Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец, би требало да
предизвика позитивни импулси и ефекти врз целото непосредно
окружување од аспект на повисока организација, инфраструктурна
опременост, повисок квалитет на услугите во окружувањето, како и
уреденост на просторот сето тоа базирано врз принципите на одржлив
развој, како и максимално почитување и вградување на нормативите и
стандардите за заштита на животната средина.

Домување

–

Иницијативата за изградба на викенд куќи и други објекти за времено
сместување и сообраќајни линиски и други инфраструктури на локалитет
Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец, ќе даде допринос кон
трансформација на традиционалниот тип на домување преку проширување на
неговата основна функција, внесување на нови вредности и изнаоѓање на нови
можности за адекватно користење и организирање на просторот односно
градење на станови кои се користат повремено во текот на годината.

Јавни функции

–

На предложениот простор наменет за изградба на викенд куќи и други објекти
за времено сместување и сообраќајни линиски и други инфраструктури на
локалитет Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец нема препораки и
обврски за организација на јавни функции (образование, здравство, социјала и
спорт и рекреација), 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:
А1 - Граница со Србија – ГП Табановце – Куманово – Велес – Неготино – Демир
Капија – Гевгелија – граница со Грција – ГП Богородица и делница Градско Прилеп – врска со А3.
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–
–
–

–

–
–

Релевантен регионален патен правец за предметната локација, според
Просторниот план на Република Македонија, влегува во групата на регионални
патишта "Р1" и е со ознака:
Р1102 - (Скопје-врска со А2-обиколница Скопје-Катланово-Велес-НеготиноДемир Капија-Гевгелија-врска со А1).
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).
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 и 163/16).
Предметната локација се наоѓа во заштитната зона на Аеродромот
″Меѓународен аеродром Скопје″ кој спаѓа во примарната аеродромска
мрежа.
При изработка на планската документација од аспект на безебедноста на
воздушниот сообраќај да се почитуваат важечките Законски и подзаконски акти
кои ја допираат оваа област.

Радиокомуникациска и кабелска електронско комуникациска мрежа

–

–

Локацијата за за изградба на викенд куќи и други објекти за времено
сместување и сообраќајни линиски и други инфраструктури на локалитет
Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец нема конфликт со
постојните и планирани радиокомуникациски и кабелски електронско
комуникациски мрежи.
Преку кабелските електронски комуникациски мрежи, на крајните корисници
треба да им се обезбеди сигурен пренос на јавни електронски комуникациски
услуги со задоволување на одредени општи и посебни услови за квалитет, во
согласност со Законот за електронските комуникации и препораките за
обезбедување на одредено ниво на квалитет на пренос.

Заштита на животната средина

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

–
–
–
–

изградбата на викенд куќи и други објекти за времено сместување и
сообраќајни линиски и други инфраструктури на локалитет Катранџица во
КО Ржаничино, Општина Петровец 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.
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– 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.
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.
Да се изведуваат енергетски ефикасни објекти.

Заштита на природно наследствo

‡

Согласно Студијата за заштита на природното наследство, изработена за
потребите на Просторниот план на Република Македонија, предметниот
простор на кој се предвидува изградба на викенд куќи и други објекти за
времено сместување и сообраќајни линиски и други инфраструктури на
локалитет Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец нема
регистрирано ниту евидентирано природно наследство.

‡

Доколку при изработка на предметната документација или при уредување на
просторот се дојде до одредени нови сознанија за природно наследство кое би
можело да биде загрозено со урбанизацијата на овој простор, потребно е да се
предвидат соодветни мерки за заштита на природното наследство согласно
Законот за заштита на природата.

Заштита на културното наследство

‡

Согласно податоците од Експертниот елаборат за заштита на културното
наследство и Археолошката карта на Република Македонија2 на подрачјето на
катастарската општина Ржаничино има евидентиран еден недвижен споменик
на културата и археолошки локалитет.

‡

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 културноисториска 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, 11/18,20/19),
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 Скопско - Кумановски туристички регион со 8 туристички зони и 17 туристички
локалитети и припаѓа на простори коишто имаат регионално туристичко
значење. Низ ова подрачје минува и меѓународен Транзитен туристички
коридор.
2

МАНУ Скопје, 1996г.
Агенција за планирање на просторот

26

Измена на услови за планирање на просторот за изградба на викенд куќи и други објекти за времено
сместување , КО Ржаничино,Општина Петровец

– 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

–
–

изградба на викенд куќи и други објекти за времено сместување и
сообраќајни линиски и други инфраструктури на локалитет Катранџица во
КО Ржаничино, Општина Петровец се наоѓа во простори со висок степен на
загрозеност од воени дејства. Според тоа во согласност со Законот за
заштита и спасување, задолжително треба да се применуваат мерките за
заштита и спасување.
Задолжителна примена на мерки за заштита од пожар.
Анализираниот простор се наоѓа во подрачје каде се можни потреси со
јачина до VIII 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

–

При донесувањето на Одлука за спроведување или Одлука за не
спроведување на стратегиска оцена за документацијата на предметниот
простор за изградба на викенд куќи и други објекти за времено
сместување и сообраќајни линиски и други инфраструктури на локалитет
Катранџица во КО Ржаничино, Општина Петровец задолжително да се
земат во предвид насоките за потреба од спроведување на Стратегиска
оцена на влијанието врз животната средина, како и забелешките и
заклучоците од секторските области опфатени со Просторниот план на
Република Македонија.
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